
Statutenwijziging voor een nieuwe organisatiestructuur. 
 

De statutenwijziging is met 2/3 meerderheid aangenomen tijdens de ALV NPO op 15-05-

2017 in Wijchen. Van de 18 aanwezige afgevaardigde hebben 12 afgevaardigden voor 

gestemd en 6 afgevaardigden tegen. 

 

Stemverklaring bestuur Brabant 2000 ALV NPO van 15 mei 2017 

m.b.t. statutenwijziging. 
 

Het bestuur en leden van de afdeling Brabant 2000 zijn net als zoveel andere 

duivenliefhebbers er van overtuigd van het feit dat er initiatieven ondernomen moeten gaan 

worden om de duivensport weer nieuw leven in te blazen. Niets doen betekent niet dat we 

hiermee de duivensport uiteindelijk kunnen redden. Ook de kritieken van buitenaf op onze 

sport baren ons ook grote zorgen reden waarom we ons moeten gaan bezinnen hoe we deze 

mooie sport kunnen verankeren in de samenleving. 

 

Daartoe zijn door bestuur NPO voorstellen gedaan die in haar ogen er toe bij zouden kunnen 

dragen om de duivensport nieuw leven in te blazen en haar plaats te kunnen behouden in de 

maatschappij. 

 

Bestuur en leden van de afdeling Brabant 2000 staan positief tegenover ideeën die dit zouden 

kunnen bewerkstelligen. 

Vertegenwoordigers die een afspiegeling vormen van alle lagen uit onze sport zouden 

wellicht hiertoe een bijdrage kunnen leveren. 

 

Echter de door bestuur NPO gedane voorstellen om te komen tot statutenwijziging waardoor 

secties en platformen stemrecht gaan krijgen in de ALV interpreteren wij niet als een 

wezenlijke bijdrage om onze sport te laten overleven. Ook het gegeven dat de bestuurs- 

kandidaten voor de secties en platforms door bestuur NPO worden voorgedragen binnen de 

secties en platforms is o.i. niet transparant. Op zich heeft bestuur Brabant 2000 niets tegen de 

voorgestelde secties voor de diverse speldisciplines want een club betrokkenen kunnen in 

onze ogen wellicht bestuur NPO en de ALV NPO van goede en bruikbare adviezen voorzien. 

 

Meer problemen hebben wij met de voorgestelde platforms.  

Een platform transport biedt in onze ogen weinig of geen meerwaarde als het zou gaan om 

samenstellen van duiventransporten. Deze initiatieven worden al ruimschoots ondernomen 

door de onderscheidenlijke afdelingen. Wel zou een dergelijke instantie bestuur NPO en haar 

leden van bruikbare adviezen kunnen voorzien zoals het volgen en monitoren van wettelijke 

bepalingen etc. Dat daar geen stemrecht in de ALV voor nodig is moge wat bestuur Brabant 

2000 betreft duidelijk zijn. Overigens bevreemdt het bestuur Brabant 2000 in hoge mate dat 

leden van het platform transport geen afdelingsbestuurders etc. mogen zijn volgens het 

platformreglement transport wat de afdelingen pas op 10 mei jl. hebben mogen ontvangen. 

Tijdens de bijeenkomst van bestuur Brabant 2000 met bestuur NPO van 28 maart jl. heeft 

bestuur NPO nadrukkelijk onze vervoerscoördinator en afdelingsbestuurslid uitgenodigd om 

zitting te nemen in het platform transport omdat bestuur NPO deskundigheid en ervaring 

wenst in te brengen. Juist die mensen zijn vaak diegenen die naast hun taken ook 

bestuursverantwoordelijkheid op zich willen nemen en worden op deze manier buitenspel 

gezet. Als er dan door bestuur NPO uitgesproken wordt dat we vertrouwen moeten hebben is 

dat vertrouwen hierdoor ernstig geschaad.  



Het platform NPO jong is in onze en vele ogen de reinste vorm van leeftijdsdiscriminatie en 

zou bij geen enkele rechtsprekende instantie overeind kunnen blijven. Bestuur Brabant 2000 

heeft het bestuur NPO nog wel even herinnerd aan de resultaten van de NPO enquête. Het 

aantal leden onder de 50 jaar bedraagt 24 %. Dit zijn ongeveer 4000 leden. Daarvan heeft 

slechts 14% de enquête ingevuld en is derhalve in onze ogen geen graadmeter om hun 

betrokkenheid aan te kunnen geven. 

Hiermee worden de leden ouder dan 50 jaar gediscrimineerd en om dan met de woorden van 

bestuur NPO te spreken dat we het die mensen niet meer aan kunnen en mogen doen om mee 

te denken aan toekomstige vernieuwingen geeft aan dat men deze categorie niet serieus 

neemt.  

 

Ook in de bevoegdheden die aan de te houden congressen worden toebedeeld kan bestuur 

Brabant 2000 zich niet vinden.  

Al met al aan de centrale rol die de duivensporter door dit NPO bestuur is toegezegd kunnen 

wij steeds minder terugvinden. De rol van het NPO bestuur in samenspraak met haar secties 

en platforms zullen een steeds grotere rol gaan spelen en de huidige afdelingen steeds meer 

buitenspel gaan zetten. Kom dan als bestuur NPO niet aan dat er aan de autonomie van de 

afdelingen niet wordt getornd. Aan de rechtspersoonlijkheid van de afdelingen kan bestuur 

NPO niet aankomen maar de autonomie wordt wel ernstig ingeperkt als we instemmen met 

deze statutenwijziging. Immers een autonome entiteit is een zelfstandige en op zich zelf 

staande organisatie die zonder bemoeienis van buitenaf kan handelen. En juist hieraan pleegt 

bestuur NPO afbraak. 

 

Veel zo niet alle door bestuur NPO gepresenteerde voorstellen om de duivensport nieuw leven 

in te blazen zijn gebaseerd op aannames zonder enige vorm van onderbouwing. 

Instemmen met dergelijke aannames zullen in de toekomst niet leiden tot een kwalitatieve 

verbetering van de duivensport. 

 

Om deze redenen hebben de afgevaardigden van Brabant 2000 tegen de statutenwijziging 

gestemd. 

 

 

 

 

 

 


