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Wat als er een toezichthouder van de overheid komt voor een controle? 
 
De toezichthouder zal in eerste instantie vragen naar het doel van de samenkomst. In het kort is het 
antwoord dat er rondom het verenigingsgebouw activiteiten zijn ten behoeve van de duivensport. 
Dit doet een vereniging volgens het protocol van de Duivensportbond, de NPO. Aan de hand van het 
protocol kan de toezichthouder controleren of een vereniging zich houdt aan de door de NPO 
gestelde regels.  
 
Het protocol omvat alle recente door de overheid gestelde regels op het gebied van aantallen 
personen, hygiëne- en afstandsregels. Het is opgesteld door een door de NPO aangestelde 
werkgroep in nauw overleg met de overheid.  
 
Het verzamelen van duiven in een verenigingsgebouw kan leiden tot de vraag of het aanwezig zijn 
van personen in het verenigingsgebouw wel is toegestaan. Het verenigingsgebouw is niet open voor 
publiek of leden, deze blijven tijdens de activiteit buiten. We maken gebruik van de mogelijkheid om 
met 30 volwassenen buiten te sporten. Alle handelingen in het gebouw zijn om de activiteit buiten – 
het bedrijven van de duivensport – te ondersteunen.  
 
Omdat het buitensporten is gemaximeerd op 30 personen is het belangrijk om er voor te zorgen dat 
er niet meer dan 30 mensen buiten het gebouw aanwezig zijn. Dit geldt tijdens het inkorven, het 
afslaan en ook bij het in- of uitladen van de manden in het vervoer van de afdeling. Personen die in 
hun auto zitten te wachten tellen niet mee voor deze 30 personen. 
 
De duivensport is niet bij iedere toezichthouder bekend en het vraagt wellicht enige toelichting. 
Treed een toezichthouder open tegemoet en neem de tijd om uit te leggen hoe er veilig wordt 
gewerkt op basis van het protocol. Volg de instructies van de toezichthouder op en neem bij vragen 
contact op met de coronafunctionaris van de eigen afdeling. Deze kan desgewenst contact opnemen 
met de Covid werkgroep van de NPO. 
 
 
 
 


