Bestuurskandidaten secties/platformen

K

Kandidaat:
Sectie Jonge Duiven
Rol binnen bestuur:
Naam:

Ronald Veenendaal

Woonplaats:

Buurmalsen

Lidnummer NPO:

90205661

Duiven sinds:

Ik ben lid sinds 1987.

Ik en de duivensport: Van oorsprong ben ik een programmaspeler op de vluchten van 100 tot 700
kilometer waarbij ik een uitgesproken voorkeur heb voor de Dagfond en de Junioren.
Ik ben via mijn opa ‘besmet’ geraakt met het duivenvirus. De eerste jaren hebben wij
in combinatie gevlogen, maar nadat hij als gevolg van een beroerte noodgedwongen
moest stoppen ben ik zelfstandig doorgegaan. In afwachting van een verhuizing heb
ik in 2014 en 2015 combinatie met Mees Doornekamp gespeeld. Dit jaar start ik
vanaf mijn nieuwe locatie met de Junioren
Opleiding en beroep: Momenteel ben ik werkzaam als Informatiemanager/Teamleider Mobility & End user
Devices bij het Ministerie van Defensie (JIVC) en volg ik een Master of Informatics die
ik in 2018 verwacht af te ronden.
Ervaring binnen de duivensport:
2005 tot en met 2016 - Dopingcontroleur NPO
2015 tot en met 2017 - Bestuurslid afdeling 7 (circa 1.500 leden) binnen de NPO
2014 tot heden
- Schrijver/columnist in verschillende magazines op het
gebied van duivenport
2015 tot heden
- Medeorganisator van de ‘Eendaagse Fondspiegel
Belangrijk:
Motivatie:

Mijn motivatie om te solliciteren op een bestuursfunctie binnen de sectie Jonge
Duiven komt voort uit het feit dat er in mijn optiek met name binnen de sectie Jonge
Duiven een heleboel te verbeteren valt. Eind januari hebben ik samen met een
samengestelde werkgroep al kort aangegeven welke stappen we op zowel de korte
als de lange termijn denken te willen maken.

Hierbij moet men denken aan zaken die het vergroten van spelvreugde binnen de
duivensport in het algemeen en de jonge duiven in het bijzonder moeten
bewerkstelligen. Uiteraard zijn punten als uniformiteit ten aanzien van
kampioenschappen, het bieden van een goed opleidingsprogramma, de derby een
nieuw leven inblazen en mooie concoursen ter sprake gekomen. De uitdaging hierbij
is deze punten in samenhang te zien met punten die in sommige opzichten strijdig
met elkaar zijn. Hierbij moet men denken aan afdelingen die een eigen identiteit
willen behouden en liefhebbers die meer bewegingsvrijheid ten aanzien van
bijvoorbeeld africhtingen willen hebben. Als men dit dan ook nog eens uitzet tegen
punten die politiek gevoelig liggen zoals meer afstand voor sectorale vluchten
tegenover de verliezen met de jonge duiven en de buitenwereld die over onze
schouder meekijkt dan is het duidelijk dat we niet in één keer naar die 'stip aan de
horizon' kunnen.
Ik denk dan ook dat ik vanuit mijn achtergrond in combinatie met mijn werkervaring
in staat ben om de leden van onze sectie te vertegenwoordigen door vanuit een
helikopterblik de samenhang in een bredere context te plaatsen, hierbij hoofd- en
bijzaken van elkaar te onderscheiden en te vertalen in een concreet stappenplan dat
aansluit op de visie zoals deze binnen GPS2021 is geschetst.

