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Programma

➢Aanleiding pilot GPS 2021

➢Zeeland NPO Test Provincie (pilot)

➢Waar zetten we ons voor in?

➢Korte terugblik

➢Waar staan we nu?

➢Vertrouwen en samen

➢Het einddocument in wording: 
Op weg naar Einddocument

➢Routeplan naar 2021

Versie 0,54 October 2020 2



Aanleiding voor pilot GPS2021?

De teloorgang van de 
duivensport in Zeeland

2014: 976 leden 2025: 480 leden
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Zeeland NPO Test Provincie (Pilot)

• Voor automatisering en duivensport organisatie

• Digitale spelverbanden

• Eventuele op te leveren producten
- Duivensport totaal incl. IFC /ZLU / Internationaal spel
- Promotie (hokken)
- Opleer- en trainingsduiven
- Flexibele en compatibele inkorfstations
- Belevingscentra
- Collectief inkopen
- Budgettair neutraal
- Investeringsmogelijkheden
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Mantelpartijen Pilot

De mantelpartijen van de pilot:

- NPO

- Afdeling Zeeland

- Stichting Nishoek

zijn opdrachtgever van de pilot in Zeeland.

Projectgroep en regiegroep informeren mantelpartijen, 
zodat zij steeds meegenomen worden in de ontwikkelingen in de pilot.
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Waar zetten we ons voor in?

De toekomst van de Zeeuwse duivensport

Levensvatbaar en rendabel

Modern, maar toch gezellig

Midden in de samenleving met oog voor tradities

dus

Voor iedere liefhebber / bewoner in 
Zeeland die aan postduiven plezier wil 

beleven
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Korte terugblik

• Startdocument december 2018

• Basisdocument maart 2019

• De Kanteling december 2019

• De Horizon maart 2020
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Waar staan we nu

• Staan voor het maken van definitieve keuzes ->
Stoppen met interen op de erfenis en bouwen aan de toekomst

• Op basis van uitgewerkte onderwerpen -> Aangedragen door de 
liefhebbers en uitgewerkt in de werkgroepen

• Als basis voor het Einddocument -> 
Start voor de toekomst en model voor de NPO

• Draagvlak creëren -> Moderne duivensport met een maximale 
flexibiliteit voor de wensen van de liefhebbers
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Vertrouwen én samen

➢Vertrouwen in GPS 2021
➢Dat wil zeggen: 

we spreken het vertrouwen uit dat GPS 2021 in Zeeland de duivensport een 
toekomst geeft

➢Vertrouwen in en op elkaar
➢Dat wil zeggen: 

we spreken het vertrouwen uit dat we allemaal hetzelfde doel nastreven én 
we elkaar vertrouwen in de wijze waarop in Zeeland de duivensport toekomst 
krijgt

➢Samen het einddocument maken
➢Dat wil zeggen:

Het einddocument is straks voor ons allemaal, door ons allemaal en met 
elkaar gemaakt, zodat in Zeeland de toekomst van de duivensport door de 
liefhebbers in Zeeland gemaakt is.
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Afspraak met elkaar

➢We luisteren naar elkaar

➢We hebben respect voor elkaar én voor ieders 
mening

➢We vragen uitleg wanneer het niet duidelijk is
(eventueel ook achteraf, maar wel bij de juiste 
persoon)

➢We discussiëren niet via “social media”.
(de discussie word mondeling gevoerd)
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Het einddocument in wording: 
Op weg naar Einddocument

Basis

• 19 levensvatbare verenigingen (uitgaande van 2020)
Ledenbehoud is noodzakelijk

• Nieuwe Zeeuwse afdeling
Herziening huidige bestuurs- en beslisstructuur

• Alle Zeeuwse liefhebbers zijn rechtstreeks lid en hebben daarmee 
rechtstreeks inbreng

Uit te werken en verder voor te leggen.
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Het einddocument in wording: 
Op weg naar Einddocument

Basis

• De Nishoek wordt het eerste belevingscentrum binnen de afdeling Zeeland

• Als partner binnen de mantelovereenkomst GPS2021, levert de Nishoek zijn inspanningen en 
investeert daarmee direct en indirect in de Zeeuwse duivensport en dat op basis van wederkerigheid.

• De Nishoek is testlocatie én duivensport totaal

Voorbeeld voor de toekomst van de sport met binding in het maatschappelijk verkeer.

N.B. 
Eerder is al bepaald dat er in de afdeling Zeeland 2 tot 3 belevingscentra kunnen zijn. Er hebben zich nog 
geen anderen hiervoor gemeld.
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Het einddocument in wording: 
Op weg naar Einddocument

Basis:

Één financiële en investeringsstructuur
Dat betekent:

• Delen van kosten én opbrengsten van de Zeeuwse duivensport. Samenwerking binnen verenigingen en de 
verenigingen onderling

• Het is van belang om kosten waar mogelijk te drukken

• Het is nodig  om, met de financiële commissie o.l.v. penningsmeester, na te gaan welke investeringen nodig zijn

• Door automatisering zal het trainingsprogramma een belangrijk onderdeel zijn van de financieringsstructuur

• Automatisering is zeer belangrijk om kosten omlaag te brengen en vrijwilligers binnen verenigingen te ontlasten

Met de woorden van de penningmeester:

Automatisering is het toverwoord voor onze toekomst

Op financieel gebied is er nog steeds sprake van bestaansrecht
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Het einddocument in wording: 
Op weg naar Einddocument

Basis:

Één financiële en investeringsstructuur

= het antwoord op:

• Zorgvuldig beheer, duivengeld blijft duivengeld

• Met een nieuwe structuur de huidige gelden borgen en door samenwerking investeringen mogelijk maken.

Investeringsbeleid is noodzakelijk om de duivensport toekomstbestendig te houden
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Het einddocument in wording: 
Op weg naar Einddocument

Basis:

Één Werk- en service maatschappij (inkorflokalen / belevingscentra / gebiedscirkels). 
Praktische invulling op basis van de wensen van de liefhebbers.

• Is het Facilitair Centrum van de operatie en inkorfcentra

• Antwoord op het probleem Vrijwilligerswerk en de Zelfwerkzaamheid

• Kadertraining automatisering / slimme antenne

• Transport (ophaalroutes  en het programma voor opleer- en trainingsduiven )
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Het einddocument in wording: 
Op weg naar Einddocument

Basis:

Een volledige automatisering

• Alle liefhebbers aan de slimme antenne.
De keuze blijft aan de liefhebber / vereniging, 
maar wel noodzaak voor optimale inzet van de geboden functionaliteiten

• Uitgangspunt  is volledig kostenneutraal  
Geen extra kosten voor liefhebber

• Verder uit te werken én voor te leggen

• Tijdens de Coronaperiode zou een volledige automatisering het aantal handelingen bij 
inmanden en aan- en afslaan van de klokken fors hebben verminderd.
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Het einddocument in wording: 
Op weg naar Einddocument

Stand van zaken automatisering:

• Nieuw systeem is volledig uitgerold en getest in Nishoek

Voordelen liefhebber

• Geen onnodige bediening, wissen is verleden tijd

• Klok niet mee naar vereniging

• Alle data steeds online ter beschikking, via App of platform

• Push-berichten van uw duiven of snelste vereniging/afdeling

• Extra controle door de cloud, u wordt verwittigd en de vereniging ook.

• Steeds backup, vervangen klok kan tot net voor thuiskomst van de wedstrijd.

• Terug bladeren van uw constataties/training van elk moment in het verleden.

• Geen beperking van wedstrijden en/of duiven
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Het einddocument in wording: 
Op weg naar Einddocument

Voordelen Vereniging

• Sneller inkorven

• Geen aparte upload UDP, alles automatisch

• Geen afdrukken op papier, dus ook geen extra kosten

• Vluchtprogramma is automatisch

• Geen diversiteit van klokken omdat de klok thuis blijft,  alles op 1 inkorf 
antenne, 1 bediening.

• Geen afslag, gebeurt automatisch.

In totaal is er minder werk voor vrijwilligers!!
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Het einddocument in wording: 
Op weg naar Einddocument

Verder (aanvullend) vaststellen:

• Inkorfcentra -> regiobeleid voor maximaal behoud van leden

• Belevingscentra -> als uithangbord van de sport en als verdienmodel voor 
de sport

• Centrale hokken -> biedt mogelijkheden voor begeleiding in de sport 

• Vluchtprogramma -> ruimte voor de wensen van de liefhebbers

• Ophaalroute -> rendabele, flexibele routes door regiobeleid

• Trainingsduiven -> mogelijkheden voor alle regio’s bieden

Rekening houdend met die éne digitale wereld en alle mogelijkheden die 
hiermee geboden worden
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Het einddocument in wording: 
Op weg naar Einddocument

• Rekening houdend met die éne digitale wereld en alle mogelijkheden 
die hiermee geboden worden

• Rekening houdend met regels die door NPO zijn of worden opgesteld.
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Routeplan naar 2021

• 2 Oktober 2020 - Voorzittersoverleg met ruimte voor opmerkingen en 
aanpassingen

• 19 Oktober 2020 - Presentatie stand van zaken aan NPO
Eventueel resultaten landelijk uitdragen via NPO door overleg met ECS-
commissie en DB van de NPO

• 18 November 2020 – Afdelingsvergadering – besluit invoeren GPS2021

• 28 november 2020 – NPO-Ledenraad met keuze ECS-planning

• Maart 2021 – Afdelingsvergadering – besluit invulling GPS2021

• 2021 Heel Zeeland aan de “slimme” antenne 
én verdere implementatie GPS2021
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Route die zorgt steeds grotere 
groep aangesloten liefhebbers

• Stuurgroep – regiegroep (leidend in maken Einddocument) 

(Maandag 27-7-2020)

• Stuurgroep – regiegroep – bestuur (Donderdag 16-9-2020)

• Stuurgroep – regiegroep – bestuur – voorzitters (2 oktober 2020)

• Stuurgroep – regiegroep – bestuur – voorzitters --ALV (18 november 2020)

LET OP: 
De ALV neemt besluiten. 
In alle andere bijeenkomsten wordt draagvlak gecreëerd. 
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VRAGEN ?

?
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Van startdocument tot einddocument
Waarom en Wat…..!

• Startdocument
• Wat en Waarom
• Sterfhuis en Moderniseren m.n. digitaal(GPS)
• Namens NPO, Zeeland Test provincie

• Basisdocument
• Randvoorwaarden Regelgeving
• Opbrengst werkgroepen:  Investeer  in  leefbare verenigingen

• De kanteling
• Regie en reflectie meer in en aan de afdeling
• Scheiding beleid (mantelpartijen) en ontwikkeling (RR Groep)
• Overdracht aan RR Groep

• Einddocument
• 2021 Zeeland aan de Slimme Antenne
• Stemt in met de Horizon
• Verleent de Formatie opdracht
• Nieuw Zeeuwsplatform doet de migratie in implementatie

• Migratie en Implementatie
• 2021 na de Formatie uitkomst en de voorjaarsvergadering
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Aantal leden senioren
2014 tot en met 2025 het verloop
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Aantal duiven
2014 tot en met 2025 het verloop
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Aantal trainingsduiven

Het verloop van 2014 t/m 2025
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Fondsvorming GPS2041 Zeeland

sinds begin Pilot 
(onze spaarcenten)

2019 tot en met 2025 het verloop
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Winst Verlies
het verloop

2014 tot en met 2025
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