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Aan alle verenigingen van Afdeling 
 

Rijssen, 3 oktober 2019 
 
Geachte besturen, 
 
Namens het bestuur van Afdeling 9 Oost-Nederland vraag ik uw aandacht voor het volgende. Zoals u allen 
ongetwijfeld weet is de duivensport een krimpende sport. Dit is een probleem dat in onze beleving alle 
verenigingen van onze afdeling aangaat. Vandaar dat wij ook alle verenigingen van onze afdeling aanschrijven. 
 
Als bestuur maken wij ons de nodige zorgen hoe het in de toekomst verder moet gaan. Zeker doordat wij de 
gegevens kennen hoeveel (actieve) leden er waar nog zijn. Op dit moment heeft onze afdeling nog 75 verenigingen. 
Van deze 75 konden er afgelopen seizoen 6 verenigingen niet voldoen aan de gestelde eisen in Huishoudelijk 
reglement NPO artikel 4. In dit artikel staat o.a. dat een basisvereniging tenminste 12 leden (jeugdleden niet mee 
geteld) dient te hebben.  Hierbij zitten minimaal 10 actieve hokken waaraan er op alle vluchten minimaal 5 
deelnemen voordat er vanuit het eigen clublokaal kan worden ingekorfd. Naast de 6 verenigingen die niet aan het 
bovenstaande hebben voldaan zijn er 32 verenigingen met tussen de 10 en 15 actieve leden. Alles bij elkaar 
opgeteld concluderen wij dat de helft van onze afdeling in de gevarenzone zit als je kijkt naar het voortbestaan. 
 
Helaas is het onze plicht, hoe vervelend ook, de verenigingen die niet of nauwelijks voldoen aan de NPO-
reglementen hierop te wijzen. Voor de nabije toekomst kan dit voor de verenigingen die niet voldoen 
consequenties hebben. De verenigingen die afgelopen seizoen niet hebben voldaan hebben wij inmiddels hierover 
persoonlijk aangeschreven. Als bestuur zijn wij van mening dat de krimp in de duivensport niet alleen een 
probleem is van de kleine verenigingen. Vandaar dat wij alle verenigingen in onze afdeling vragen om elkaar in de 
eigen regio te gaan helpen. Wij roepen u daarbij op om vanaf nu samen naar de toekomst te gaan kijken en waar 
mogelijk is de samenwerking te gaan zoeken. Dit om te voorkomen dat er onnodig clublokalen worden gesloten 
en de duivensport uit uw regio zal verdwijnen. U kunt dit doen door bijvoorbeeld samenwerking te zoeken met 
een vereniging in de buurt of op zoek te gaan naar nieuwe leden. Stap daarbij over uw eigen schaduw heen! Als 
vereniging bent u nu nog in de gelegenheid om voor uw toekomst te zorgen. Wanneer u het e.e.a. op zijn beloop 
laat gaan dan moet u maar afwachten hoe u bij een gedwongen sluiting van het inkorflokaal uw hobby kunt 
voortzetten. 
 
We weten dat enkele verenigingen van u al onderling samenwerken. Alleen heeft de praktijk hierin laten zien dat 
in sommige gevallen nog niet/of bijna niet wordt voldaan aan de gestelde eisen (NPO-reglementen). Het is voor u 
dan ook aan te raden om een nog bredere samenwerking te gaan zoeken. Ook weten wij dat sommige verenigingen 
al in gesprek zijn over een eventuele fusie. Als u hierbij onze hulp nodigt hebt dan horen wij dat graag. We zullen 
dan samen kijken in welke mate wij u dan het beste kunnen ondersteunen. 
 
Hopelijk ziet en vindt u mogelijkheden om als vereniging de toekomst met vertrouwen tegemoet te gaan. 
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens bestuur Afdeling 9 Oost-Nederland 
 
Arjan van de Willige 
Secretaris 


