
 
 
 
Betreft: Voorstel NPO ledenvergadering van 28 november 2020  
 
Emmen, 31 augustus 2020 
 
 
Geacht bestuur NPO, 
 
U krijgt van ons onderstaand voorstel voor de NPO ledenvergadering 2020: 
 
Extra informatie op de website bij “Duif gevonden” 
Van duivenliefhebbers wordt verwacht dat ze hun best doen om een aangevlogen duif bij de 
eigenaar terug te krijgen. Ons voorstel gaat over dit in de voorwaardelijke sfeer gemakkelijker te 
bevorderen. 
Bij het opvangen van duiven kom je namelijk heel vaak via “duif gevonden” terecht bij een 06 
nummer. Dit 06 nummer zegt niets over de plaats waar de duif vandaan komt, een kengetal wel. Als 
contact met de eigenaar via het 06 nummer niet lukt dan wordt meestal zo’n duif een aantal dagen 
later weer losgelaten, ook terwijl dat niet logisch is wanneer de eigenaar verder weg woont.  
Ook kan het gebeuren, dat een duif naar een Centraal hok wordt gebracht, terwijl de eigenaar van de 
duif op korte afstand woont en loslaten na verzorgen wel een prima idee is.  
Als je weet uit dat de duif bijvoorbeeld uit de directe omgeving komt, dan is de animo om contact te 
zoeken groter. 
We denken dus dat het goed zou zijn als de liefhebber meer een idee heeft waar de duif vandaan 
komt. Vroeger hadden we het ringenboekje, dat mag niet meer in de originele vorm vanwege AVG, 
maar wat is er op tegen om op de NPO site een lijst te publiceren met per vereniging (naam 
vereniging en vestigingsplaats vereniging) de afgenomen ringenserie. Deze lijst moet ook 
bijgehouden worden bij nabestellingen. 
We stellen voor om vanaf 2021 zo’n lijst te publiceren en een link naar deze lijst toe te voegen aan de 
pagina “duif gevonden” 
 
Met vriendelijke sportgroeten 
Namens het bestuur 
 
Gurbe van der Schaaf 
 
Secretaris Afdeling 10 Noord Oost Nederland  
Telefoon 0622919677 
Mailadres: Bestuur@npoafdeling10.nl 
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