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Beste leden, 

We hebben u op de hoogte gebracht over de brief van de afdelingen, die ook namens ons 

ondertekend is. Kort na het versturen van de brief hebben we de stukken van de NPO ledenraad 

ontvangen van het NPO-bestuur. Het gaat om een grote hoeveelheid voorstellen van de afdelingen 

en de secties. Bij de stukken zat ook een uitnodiging om een overleg te beleggen met de afdelingen, 

de secties, platforms en NPO-bestuur. Alle afdelingen hebben ooit met elkaar besloten om de secties 

toe te voegen aan onze structuur voor besluitvorming. Daaruit is de nieuwe structuur ontstaan van 

de NPO-ledenraad. Wij vinden daarom, dat die structuur ook terug moet komen in informele 

overleggen. We zijn dan ook voor een overleg met alle afdelingen en de secties. 

Informeel overleg 

We hebben deze keuze gedeeld met u als onze leden, de andere afdelingen en het NPO-bestuur. We 

hebben de uitnodiging van de NPO ook aanvaard. Helaas bleek kort voor het overleg, dat de secties 

en platforms toch niet aanwezig zullen zijn, maar wel op de hoogte zullen worden gebracht. Tijdens 

het overleg van woensdag 4 december heeft het bestuur van de NPO de klachten aangehoord en ze 

van een reactie voorzien. 

Communicatie verbeteren 

Voor ons was het duidelijk, dat de communicatie heel wat verbeterd kan worden en we hopen en 

denken dat het NPO-bestuur dit zich ook aantrekt. Voor alle andere punten volgt nog een 

democratisch proces welke uiteindelijk plaats vindt in de ledenraad. Het NPO-bestuur kan allerlei 

ambities uitspreken en voorstellen doen, maar deze kunnen alleen maar bekrachtigd worden door 

een meerderheid van stemmen die door de afgevaardigden namens hun achterban worden 

uitgebracht.  

Verandering 

Ambities en veranderingen zijn eng. We houden liever vast aan het vertrouwde totdat we inzien, dat 

het misschien toch zo slecht niet is. Dat kan alleen door zaken goed en duidelijk uit te leggen, maar 

ook door goed te luisteren; de juiste communicatie dus. Goede ideeën komen altijd boven drijven, 

maar binnen onze sport lijkt dat drijfvermogen erg klein, omdat er zoveel angst is om te veranderen 

en er veel diverse belangen heersen.  

Nieuwe structuur moet nog wennen 

De wil om alles bij het oude te houden is ook duidelijk te zien binnen de nieuwe structuur van de 

NPO met afdelingen en secties. Het moet nog steeds wennen en het moet zich ook nog door 

ontwikkelen. We zien dat al deze onrust menig bestuurder de moed heeft doen opgeven. Wij vinden 

dat erg jammer en tegelijk misschien ook wel onvermijdelijk. We denken wel dat het anders kan, we 

merken dat ook aan alle geledingen binnen de NPO die daaraan werken inclusief het NPO-bestuur. 

We hoeven elkaar alleen maar te vinden, te horen en te begrijpen.  
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Aannames 

Wij komen regelmatig geluiden tegen die helaas niet van veel respect getuigen. Geluiden als; de 

secties lopen aan de leiband van de voorzitter van de NPO. De voorzitter die vervolgens ook voor van 

alles en nog wat wordt uitgemaakt en nadat wij gepubliceerd hebben dat we de uitnodiging van het 

NPO bestuur aannemen en wat ons betreft 21 december door zou kunnen gaan werden wij verrader, 

een Judas en/of een mol genoemd. Wij nemen daar heel veel afstand van.  

Wat mag u van ons verwachten 

Van ons mag u verwachten, dat we de vinger aan de pols houden en scherp zijn op de voortgang. Dat 

geldt ook voor veel van de zaken die nu breed worden gedeeld en waar zorgen over zijn. Want zaken 

als een Olympiade of de ontwikkelingen met de klokken zijn helemaal nog niet beklonken. We gaan 

het er samen over hebben in de NPO ledenraad van 25e januari 2020. Houdt u in gedachten bij het 

lezen van de ontwikkelingen, dat veel zaken daarvan nog in ontwikkeling zijn en dat de snelheid 

ervan, bijvoorbeeld de ontwikkelingen met de klokken, een bespreekpunt is. Ook de financiële 

consequenties van de Olympiade moet de commissie, die dit gaat voorbereiden, eerst voorleggen 

aan de Ledenraad.  

Wat kunt u doen 

Blijf scherp op de ontwikkelingen. Heb het er met elkaar over, maar houdt ook in het achterhoofd dat 

u via de secties en via de kiesmannen van de afdeling invloed heeft op dit proces. Als laatste kunnen 

wij zeggen, dat onze kiesmannen, René (kiesman) en Aart (reserve-kiesman) de zaak scherp volgen. 

Als bestuur blijven we u informeren. Uiteraard staan we open voor vragen en kan ieder die stellen via 

het contactformulier op de website of naar het bekende mailadres van het bestuur. 

De ledenraad is wel verplaatst naar 25 januari 2020. 
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