
Toekomst van de 
duivensport



Welkom



Agenda
• Welkom – Jessica Groeneveld

• NPO Visie – Maurice van der Kruk

• Verenigingsstructuren en mogelijkheden – Marjan Olfers

• Presentatie KNHS – Anton Binnenmars

• Interactieve ronde o.l.v. Jessica Groeneveld

• GPS2021 – Maurice van der Kruk



NPO Visie



NPO ontzorgt de duivensportliefhebber

• Organiseren en begeleiden van nationale wedvluchten
• Verstrekken lossingsvergunningen
• Leden- en ringadministratie
• Tucht- en geschillencommissie
• Anti-dopingbeleid: uitvoering en handhaving
• Voorlichting
• Financiën
• Ondersteuning bestuur
• Automatisering ter ondersteuning van decentrale processen



NPO staat voor
Betrokkenheid

• Duif en 
liefhebber 
vormen samen 
de sport

Continuïteit

• Continuïteit nu 
én in toekomst 
door passie 
voor de duif

Openheid 

• Staan open 
voor 
ontwikkelingen 
in sport én 
samenleving

RespectvolSportiviteit

• Alles wat wij 
doen, doen we 
met respect 
voor mens en 
duif

• Band tussen duif 
en liefhebber 
voor 
competitieve én 
recreatieve 
sportbeleving

• De duivensport 
is zichtbaar, 
open én 
toegankelijk

Transparantie



Doelstellingen NPO
• Van hobbybond naar sportbond
• Uniforme duivensport ontwikkelen
• Duivensport weer laten floreren i.p.v. afkalven
• Verbinding in én met de samenleving versterken
• Samenwerking in de duivensport met alle betrokkenen
• Internationaal samenwerken 

Randvoorwaarden:
• een toekomstbestendige organisatiestructuur
• plannen maken én uitvoeren



Twee mogelijkheden
Als duivenliefhebbers kunnen we kiezen uit:
1) doorgaan op huidige manier …
2) het roer om…
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Doorgaan op huidige wijze
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Kiezen voor verandering
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Kiezen (1)
• Keuze is aan afgevaardigden, die de leden vertegenwoordigen

• Als keuze aan bestuur is, gaan we voor ‘koers wijzigen’, omdat
• bij verdere krimp de sport onbetaalbaar wordt
• hobbybonden maatschappelijk in een nog lastiger parket komen
• het doodzonde is de passie te laten doodbloeden
• de opvolging en instroom van de jongere generatie uitblijft
• Voorlichting en lobby professionaliseren
• Uniform en gelijkwaardig spel inrichten
• Efficiency vergroten met beschikbare middelen
• Ruimte voor nostalgie, historie én innovatie



Kiezen (2)
• Gebruik maken van kennis/expertise NOC*NSF koepel

• Aanvullen voordelen NOC-NSF => via Marjan



Stapsgewijs



2017
• Statutenwijziging:

• nodig om spel(disciplines) te versterken 
• inrichten platforms (denk aan transport en jongeren) voor efficiënter 

en effectiever samenwerken en bevordering van de sport
• liefhebber centraal door korte lijnen (directe communicatie)

• Aanpassen NPO Bureau met oog op GPS2021
• Businessclub NPO met alle belanghebbenden  (ook leveranciers)
• Functioneel ontwerp Automatisering GPS2021
• Voorbereiding real-time uitslagberekening
• Postduivensport op lijst Immaterieel Cultureel Erfgoed



2018
• Voorlichting met oog op toekomst

• Werkende platforms (bijv. vervoer, jongeren)

• Nieuwe automatisering werkend

• Real-time uitslagen

• Licenties/lidmaatschap en business model voor 
toekomstbestendige duivensport

• Museum van de Nederlandse duivensport



2019
• Integratie logistiek

• Nederland in vlieggebieden operationeel

• Aantrekkelijke duivensport op de kaart

• Internationale samenwerking op diverse disciplines 
operationeel

• NPO klaar voor organisatie Olympiade nieuwe stijl in 2023



2020
• Daling ledenaantal gestopt

• Automatisering sluit aan bij samenleving en ICT-omgeving 
2020

• Nieuwe vormen van wedvluchten en competities 
organiseren

• Samenwerking met belanghebbenden op gelijkwaardig 
niveau

• NPO een volwaardige partner binnen de NOC*NSF koepel



2021
• Optimaliseren

• Stabiel / licht groeiend ledenaantal door focus, nieuwe koers 
én aansluiting van sport bij samenleving



Verenigingsstructuur
en mogelijkheden



Presentatie Marjan Olfers
• Waarom veranderen?
• Uitgangspunten
• Stand van zaken: wat is er al gebeurd?
• Huidige situatie
• Wat willen we bereiken?
• Welke structuur past daarbij?
• Voorstel
• Invulling zeggenschap
• Hoe nu verder?



Waarom veranderen?
Realiseren van een krachtige en professionele sportbond, die snel en 
adequaat kan inspelen op ontwikkelingen en zo aan de behoefte van de 
duivenliefhebbers kan voldoen!

Noodzaak:
- onvrede bij vele liefhebbers
- teruglopend ledenaantal (jongeren haken af)
- bestuurlijk model met heel veel lagen (veel bestuurders nodig)
- liefhebber zelf te weinig betrokken bij bestuur en koers
- nauwelijks vernieuwingen in de sport

• Op verzoek van de ledenraad van de NPO en het voltallige bestuur

• Doel: duivenliefhebber zo goed als mogelijk bedienen



Uitgangspunten verandering
• Duivenliefhebber staat centraal
• Organisatie moet dienstbaar zijn aan de duivensport
• Decentraal wat kan, centraal wat moet
• Er is behoefte aan een (beter) kader
• Professionaliseren interne rechtspraak
• Meer draagvlak voor beleid en besluiten
• Directe inspraak voor de duivenliefhebber 
• Focus op behoud van leden: de duivenliefhebbers
• Aandacht voor communicatie vanuit een positieve houding



Huidige situatie

• Federatiemodel

• Veel bestuurslagen, veel bestuurders nodig

• Niet alle afdelingsstatuten voldoen aan de Code Goed 
Sportbestuur van NOC*NSF

• Vertroebeling rollen bureau, bestuur en ledenraad

• Belang van de duivenliefhebber staat niet (altijd) op nummer 1



Wat willen we bereiken?

Een fitte, krachtige en professionele sportbond:

• klaar voor de toekomst met een stabiel ledenaantal,

• met ruimte voor spelplezier en innovatie,

• waar het welzijn van de duiven voorop staat en de 
duivenliefhebber centraal.

• met een structuur waarin alle belangen goed worden 
behartigd, zodat iedereen zich thuis voelt bij de bond

• waar besluiten gedragen worden door de duivenliefhebbers.



Hoe?
Door structuur van bond te wijzigen naar een volwaardige 
sportbond

Huidige vorm (federatie) is niet geschikt om een toekomst-
bestendige, gezonde duivensport(bond) in 2021 te realiseren. 



De volwaardige sportbond

• Voldoet aan alle 
eisen van 
NOC*NSF

• Structuur van bijna 
alle sportbonden 
in Nederland 



Een volwaardige sportbond
Kenmerken:

• Platte organisatie (snel en flexibel)
• Grote mate van uniformiteit en harmonisering (eenheid)
• Dichtbij de sporter 
• Eén sport met disciplines die niet met elkaar concurreren
• Bestuur wordt gekozen door ledenraad
• Ledenraad bestaat uit afvaardiging regio’s
• Regio’s hebben een eigen bestuur
• Sterke huishouding: gelden worden meestal per regio verdeeld
• Profiteert van NOC-NSF



Voordelen gelijkwaardige sportbond
• voldoet aan de Code Goed Sportbestuur

• duivenliefhebber staat centraal

• eenheid van beleid

• aansluiting bij NOC*NSF

• efficiencyslag mogelijk

• verbetering zeggenschap duivenliefhebbers



NPO niet uniek, 
ervaringen KNHS
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Anton Binnenmars

Directeur Sport KNHS

De koers naar de toekomst: 

Kansen en uitdagingen



Van paarden en duiven…

• Integraal onderdeel van onze

geschiedenis en cultuur

• Nu: Meerwaarde en 

verantwoordelijkheden omtrent

sport met dieren

• Vereniging voor leden door leden

• …en gevestigd in regionale en 

lokale tradities
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1. Ontwikkeling kaders: 

dierenwelzijn, veiligheid en 

fairplay

2. Belangenbehartiging: 

Sportontwikkeling

3. Maatschappelijke rol: ‘the 

bigger picture’ en sociaal-

culturele meerwaarde

De drie pijlers van een 

(dieren)sportbond



De huidige trends -
kansen en uitdagingen

1.Toenemende digitalisering = zeer  
intensieve manier van leven.   

Behoefte naar gezondheid, ontspanning, beleving 
neemt toe

2.Hoge eisen omtrent sociaal-
maatschappelijke meerwaarde & 
duurzaamheid 

Onvoorwaardelijke verwachtingen op gebied van 
dierenwelzijn en bescherming van het milieu

3.Digitale onmiddellijkheid 

Nauw contact met leden mogelijk, maar fouten 
maken niet



• Versnippering door gebrek
aan eenduidige strategie

• Onwil of onvermogen om
duidelijk stelling te nemen = 
ongeloofwaardigheid

• Gebrek aan focus = verlies
van identiteit door 
concurrende partijen

34

Bedreiging voor 

organisaties



• Inspelen op de individuele
behoeften van leden

• Flexibel en 
oplossingsgericht werken

• Krachten bundelen en 
kansen benutten

35

Kansen voor organisaties



De weg van de 
KNHS
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De kracht van 

samenwerken

1. Groter netwerk =   

groter bereik 

2. Verschillende partijen = 

meer draagvlak

3. Meer diversiteit =    

meer inzicht



38

Bedankt voor

uw aandacht. 



Tijd voor interactie



Interactieve ronde

- Open de Kahoot! App op uw mobiele telefoon/tablet
- Voer de game pin in (zie scherm)
- Aanmelden met eigen naam of bijnaam

- Aan de slag

https://play.kahoot.it/#/intro?quizId=78cdfcbe-2b79-46aa-8da6-6792cb47d78f


Nieuwe koers NPO:
GPS2021



Koers naar toekomstbestendige sport

- Uitleg hoe bestuur toekomst ziet, obv
- doel (wat) 
- organisatie (hoe)



Koers tot 11 maart 2017

- 10-2-17
- >11-2-17-<11-3-17
- 11-3-17: statutenwijziging tijdens ledenraad



Wil om te veranderen

- Veranderen is noodzakelijk voor behoud van sport
- Leden nodig voor positief advies aan verenigingen 

en afdelingen
- Afdelingen stemmen voor tijdens ledenraad op 

11-3-17



GPS2021: 
een gezonde toekomst
van de duivensport!


