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Verslag Algemene Ledenvergadering Brabant 2000 
 
Datum: woensdag 4 maart 2015 
Aanvang: 20.00 uur 
Locatie: Pleintje te St. Willebrord 
 
Afwezig bestuur: P. Schellekens (met kennisgeving) 
Notulist: R. Lambrechts 
 
1. Opening en mededelingen (Voorzitter Dhr. W. Jongh) 

 Openingswoord 
Sportvrienden, bestuursleden van verenigingen, leden en genodigden, mede namens 
mijn bestuursleden heet ik u allen van harte welkom op deze Algemene 
Ledenvergadering. Een speciaal woord van welkom aan de Gouden spelddragers van 
de afdeling. Alvorens de vergadering te openen is het een goede gewoonte een 
ogenblik stilte in acht te nemen voor de ons ontvallen leden in de afgelopen periode.  
Ik vraag u hierbij een ogenblik stilte in acht te willen nemen. 
 

 Ledenbestand 
Het ledenbestand per 1 februari 2015 bedroeg 1743 leden. Een daling van 101 leden 
t.o.v. 1 februari 2014. Aan dit aantal leden zijn 1456 GPS-coördinaten toegekend, dus 
ongeveer even zoveel hokken. De gemiddelde leeftijd van onze leden bedraagt 
ongeveer 62 jaar. De totale afname van basisleden over geheel Nederland bedroeg 
837 leden of te wel 4,1 % waarmee het landelijk ledenaantal uitkomt op 19510 leden. 
Het ledenbestand is helaas in een onomkeerbare neergaande spiraal terecht 
gekomen. Voor het overgrote merendeel te wijten aan de relatief hoge leeftijd van 
onze leden. Ook het aantal jeugdleden is ten opzichte van voorgaande jaren 
wederom verlaagd. Vooral in de zuidelijke afdelingen van ons land is de ledendaling 
groter t.o.v. dan de noordelijke afdelingen.  
 

 Manifestatie & jeugddag Brabant 2000 
De Brabant 2000 manifestatie welke op 25 oktober 2014 werd gehouden was 
wederom een groot succes. Het bestuur brengt hierover zijn dank uit aan de 
commissieleden en medewerkers die e.e.a. mogelijk hebben gemaakt. De 
manifestatie Brabant 2000 in 2015 zal worden gehouden op zaterdag 24 oktober te 
St Willebrord. De jeugddag was afgelopen jaar onderdeel van de Brabant 2000 
manifestatie. In verband met de minimale interesse van zowel jeugdleden als andere 
belangstellenden werd er geen aparte jeugddag georganiseerd. 
 

 Bestuur 
Na een twaalftal jaren deel te hebben uitgemaakt van het bestuur van de afdeling 
Brabant 2000 heeft ons bestuurslid Piet Schellekens te kennen gegeven dat hij zich 
niet meer herkiesbaar stelt voor weer een bestuursfunctie van drie jaar.  

mailto:p.v.kastel@home.nl
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Wij zijn hem veel dank verschuldigd en wensen hem nog vele jaren in goede 
gezondheid toe. 
 

 Opheffen vereniging 
Afgelopen winterperiode hebben de navolgende verenigingen te kennen gegeven de 
vereniging op te heffen. Dit zijn: 1903 PV de Baronie – Teteringen, 1976 PV de 
Zwaluw – Steenbergen, 1985 PV de Pelikaan – Woensdrecht, 1999 PV Princenhage – 
Breda, 2023 PV de Luchtpost Udenhout, 2028 PV het Zuiden – Rijen. Bestuur Brabant 
2000 wil de leden van deze verenigingen, waarvan inmiddels het merendeel elders 
onderdak heeft gevonden, veel sportplezier toewensen bij de nieuwe vereniging. Het 
aantal verenigingen met een zeer gering ledenaantal zal de komende jaren steeds 
meer gaan toenemen. Dit i.v.m. de vergrijzing in onze duivensport. Om de 
duivensport in onze afdeling op termijn betaalbaar te houden willen wij verzoeken 
dat de kleinere verenigingen proberen meer samenwerking te zoeken met 
zusterverenigingen binnen het samenspel. 
 

 Vrachtkosten 2015 
Het bestuur is, gelet op het advies van de FBCC, wederom voornemens om de 
vrachtprijzen dit jaar niet te verhogen. Ondanks dat vaste kosten door steeds minder 
leden moeten worden gedragen zal het bestuur trachten hiervoor financiële invulling 
te vinden. De penningmeester zal tijdens de behandeling van zijn financieel overzicht 
hier nader op ingaan. 
 

 Samenwerking Compuclub 
Het bestuur van Brabant 2000 zal ook in het seizoen 2015 samenwerken met 
Compuclub. De samenwerking is al vele seizoenen naar goede tevredenheid 
verlopen.  
 

 Verzoeken tot overgang 
In het afgelopen jaar hebben een aantal leden, o.a. in verband met het opheffen van 
hun vereniging, een verzoek ingediend om over te mogen gaan naar een andere 
afdeling. Ook van liefhebbers uit België zijn verzoeken ingediend om in onze afdeling 
lid te mogen worden. Bestuur Brabant 2000 wil, evenals andere afdelingen, 
vasthouden aan de huidige afdelingsgrenzen en zal in principe hiervoor geen 
toestemming verlenen. Alleen in individuele, mogelijk schrijnende gevallen, kan 
eventueel dispensatie worden verleend. Dergelijke gevallen dienen te allen tijde via 
het afdelingsbestuur te worden ingediend. Voor wat betreft leden uit België kan ik u 
mededelen dat het van overheidswege aan duivenliefhebbers niet is toegestaan lid te 
mogen worden in Nederland. De vraag is echter of een gang naar het Europese Hof 
deze situatie zal rechtvaardigen en gehandhaafd kan blijven. Ook krijgen we steeds 
meer verzoeken van liefhebbers die een samenspelgrens willen overschrijden. Wij 
willen u er nogmaals op wijzen dat overgaan naar een vereniging buiten het huidige 
samenspel wel mogelijk is maar dat de wedvluchtgegevens wel dienen opgenomen te 
worden in het samenspel waar de hokcoördinaten van de betreffende liefhebber zijn 
gelegen. Dit is geregeld in het NPO huishoudelijk reglement artikel 13. 
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 Samenvoegen/herindeling rayons 
In de maand december heeft het bestuur bijeenkomsten georganiseerd met de 
besturen van de samenspelen en rayons teneinde een eventuele herindeling van 
vlieggebieden in onze afdeling bespreekbaar te maken. Deze bijeenkomsten werden 
zeer goed bezocht en het overleg verliep naar mening van het bestuur zeer 
constructief. Een verslag van die bijeenkomsten is gestuurd naar alle verenigingen en 
samenspelen teneinde het mogelijk te maken dit te bespreken in de 
onderscheidenlijke bestuursniveaus. Op 15 september zullen hierover 
vervolggesprekken plaatsvinden waarna eventuele voorstellen op de 
najaarsvergadering 2015 kunnen worden besproken. Het bestuur wil er nogmaals 
met klem op benadrukken dat dit slechts oriënterende gesprekken zijn geweest 
waarbij niets is besloten. Derhalve liggen alle opties nog open en staat het bestuur 
open voor eventuele suggesties. De reden voor een eventuele herindeling ligt ten 
grondslag aan het feit dat ook onze afdeling een sterke ledendaling kent en het 
bestuur de opzet heeft om het voor een ieder zo eerlijk mogelijk te blijven maken. 
 

 Nationale lossingscommissie 
Aan de Nationale lossingscommissie van de NPO is ons lid Jan Lamers uit Kaatsheuvel, 
deel uitmakend van de lossingscommissie van onze afdeling, toegevoegd. Wij zijn Jan 
Lamers zeer dankbaar voor zijn bereidwilligheid in deze. 
 

 Verliezen jonge duiven 
Evenals vorig jaar is het aantal duiven per mand op de africht- en Belgische vluchten 
voor jonge duiven vastgesteld op 22 duiven per mand. Vanaf de vluchten uit 
Frankrijk, waarbij uit ervaring is gebleken dat de verliezen minder zijn, gaan we terug 
naar 24 per mand.  
 

 Toekennen inmandcentra 
Wederom heeft een aantal verenigingen om redenen van het niet voldoen aan de 
vereiste inkorflimiet een schrijven ontvangen dat zij voor bepaalde spelsoorten in 
2015 niet meer in aanmerking komen voor een inmandcentrum. Besturen van die 
verenigingen wordt nadrukkelijk verzocht een samenwerkingsverband aan te gaan 
met buurverenigingen teneinde de duivensport toch mogelijk te blijven maken. Het 
bestuur moet overeenkomstig de vigerende reglementen en om de 
concoursveiligheid zoveel mogelijk te kunnen waarborgen deze maatregel nemen. 
Voorgaande blijft van kracht voor de eendaagse fond en marathonvluchten. Gelet op 
het gegeven dat we dit jaar met een nationaal vliegschema van doen hebben en er 
jonge duivenvluchten gelijktijdig worden ingekorfd met het oud naast jong (voorheen 
natour) programma kan het bestuur Brabant 2000 ermee instemmen dat er totaal 
een minimum aantal is van 5 deelnemers. Voor de Derby der junioren Gien moet er 
een aantal zijn van 7 deelnemers voor het verkrijgen van een nationaal inkorfcentrum 
voor deze wedvlucht.  
  

 Samenwerking andere afdelingen 
Bestuur Brabant 2000 zal nadrukkelijk blijven samenwerken met andere afdelingen 
om zoveel mogelijk de vervoerskosten beheersbaar te houden. 
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 Slotwoord 
Als laatste wil ik mijn medebestuursleden, loodsmedewerkers en commissieleden 
heel hartelijk bedanken voor hun inzet tijdens het afgelopen winterseizoen. Voorts 
wil ik wederom op voorhand onze chauffeurs, bijrijders en loodsmedewerkers voor 
het komend seizoen weer bedanken voor hun bereidwilligheid om onze duiven op 
een goede en verantwoorde wijze te vervoeren.  
 
Ik dank u allen voor uw aandacht en wens u een prettige en constructieve 
vergadering toe. 
 

2. Appèl verenigingen 

 Afgemeld 
o 1902  De Valk   Baarle Nassau 
o 1948  De Grensduif   Putte 
o 1980  Wilhelminabode  Werkendam 

 

 Afwezig zonder kennisgeving 
o 1915 Mariapolder   Hank 
o 1924 De Nieuwe Wijk  Heijningen 
o 1971 De Gevleugelde Vrienden Noordhoek 
o 1955 De Luchtklievers  Roosendaal 
o 1984 Vlug en Eerlijk   Hoogerheide 

 

 Stemmen 
o 1.586 stemmen aanwezig (91,0% aanwezig van totaal 1.743 stemmen/leden - 

47 verenigingen aanwezig van totaal 55 verenigingen) 
 
3. Verslag ALV 22 oktober 2014 
 

 1932 Dhr. Schoep (Oranje Boven te Klundert) 
o Verzoekt om duiven van buiten de afdeling eerder te lossen indien het voorstel 

wordt aangenomen. 
 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Tijdens de voorstellen zal dit punt aan de orde komen. 

 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Geen verdere vragen, op- of aanmerkingen over het verslag. Voorzitter W. 

Jongh dankt de notulist R. Lambrechts. 
 

4. Jaarverslag secretaris (Secretaris Dhr. P. van Kastel) 
 

 2002 Dhr. Van der Linden (P.V. Dongen te Dongen) 
o Noemt binnen het verslag het voorstel om aankomstbestanden binnen 6 uur 

in te sturen en vraagt om dergelijke aanpassingen als zodanig in te dienen. 
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 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Informeert of er bezwaren zijn tegen het voorstel. 

 

 1926 Dhr. Elzakkers (Luchtgids te Halsteren) 
o Heeft te maken met beperkte openingstijden van het lokaal waar de 

vereniging zich aan zal moeten houden en kan mogelijk niet in alle gevallen 
aan deze 6 uur voldoen. 

 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Stelt dat verenigingen in principe tijdig de bestanden in dienen te sturen, maar 

indien een vereniging hier door omstandigheden niet aan kan voldoen zal hier 
begrip voor zijn. Wel dient deze vereniging de concoursleider hier tijdig over in 
te lichten. 

 

 Besluit ALV 
o Verenigingen dienen (in principe) binnen 6 uur na het afgaan van de prijzen 

de aankomstbestanden in te sturen. In geval van bijzondere omstandigheden 
dienen verenigingen contact op te nemen met de concoursleider. 

 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Geen verdere vragen, op- of aanmerkingen over het verslag. Voorzitter W. 

Jongh dankt de secretaris P. van Kastel. 
 
5. Jaarverslag penningmeester (Penningmeester Dhr. D. Segers) 
 

 Balanstotaal € 916.066 per 31 oktober 2014 (€ 1.131.431 per 31 oktober 2013) 

 Eigen vermogen € 877.770 per 31 oktober 2014 (€ 1.108.821 per 31 oktober 2013) 

 Jaarresultaat €-8.573 over boekjaar 2013/2014 €-21.473 over boekjaar 2012/203) 
 

 Geen verdere vragen, op- of aanmerkingen over het verslag na een uitgebreide 
toelichting door de penningmeester met aandacht voor de volgende punten: 
o Ondanks de verzending van 70.000 meer duiven heeft het boekjaar 2013/2014 

geresulteerd in een negatief saldo. 
o Gestreefd zal worden om het negatieve saldo terug te brengen naar een 

evenwicht tussen kosten en opbrengsten met aandacht voor het feit dat de 
vaste kosten door steeds minder leden gedragen moeten worden en extra 
inkomsten derhalve gewenst zijn. 

o Om een beter beeld te geven van het eigen vermogen is de boekwaarde van 
het vervoerscentrum in Rucphen (post gebouwen) overeenkomstig het advies 
van de F.B.C.C. afgewaardeerd tot rond de WOZ waarde op € 400.000. 

 

 Besluit ALV 
o Met positief advies van de F.B.C.C. wordt bij acclamatie decharge verleend 

voor het financieel jaarverslag over het boekjaar 2013/2014 en de begroting 
voor het boekjaar 2014/2015. 
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 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Voorzitter W. Jongh dankt de penningmeester D. Segers. 

 
6. Informatie en terugkoppeling NPO (Voorzitter Dhr. W. Jongh) 
 

 Extra algemene ledenvergadering (ALV) NPO 
o Op zaterdag 31 januari 2015 werd een ingelaste NPO vergadering gehouden. 

Dit i.v.m. de noodzaak beslissingen te nemen die betrekking hadden op het 
komende seizoen 2015. 

 
– Besluit inzake lossingsbeleid nationale marathon fondvluchten met middaglossing 

o De geplande marathonvluchten zullen altijd worden ingekorfd, ongeacht de 
weersvooruitzichten. Alleen door overheid opgelegd verbod zal het mogelijk 
maken om niet in te korven. Denk hierbij aan vogelgriep etc.). 

o Wanneer een middaglossing op het programma staat worden de duiven 
gelost tussen 12.00 en 15.00 uur. Hiervan zal op de eerste twee dagen (vrijdag 
en zaterdag) niet van worden afgeweken. Ook niet na zwaarwegend advies 
van het IWB. 

o Vanaf de derde dag (zondag) kan er besloten worden om de duiven eerder te 
lossen indien de weersvooruitzichten dit nodig maken. 

o De nationale lossingcommissie kan besluiten om de duiven op een andere 
losplaats dan gepland te lossen. Dit kan vanaf de eerste (vrijdag) dag. Het 
uitgangspunt daarbij is wel dat de afstand ongeveer gelijk zal blijven. 

o Als op maandag volgens de lossingscommissie niet kan worden gelost dan 
draagt de nationale lossingscommissie de duiven weer over aan de 
afdelingen. 

o De Nationale lossingscommissie bestaat uit 1 persoon van elke sector. In 
sector 1 is dat dhr. Jan Lamers uit Kaatsheuvel. 

 
– Besluit inzake nationale kampioenschappen 

o Er komen in 2015 aangewezen en onaangewezen NPO kampioenschappen en 
geen combinatie meer. 

o Aangewezen tellen de eerste twee geklokte duiven van de bovenste drie van 
de poulestaat. 

o Onaangewezen worden de punten van de prijsduiven opgeteld en gedeeld 
door het aantal duiven dat men mee heeft. Minimaal deelgetal is tien. Voor 
de eendaagse fondvluchten en marathonvluchten is het deelgetal vijf. De 
spelverhouding blijft 1 op 4. 

o Tijdens de NPO kampioenenhuldiging worden 10 kampioenen per discipline 
gehuldigd (aangewezen en onaangewezen) en 5 duifkampioenen. 

o De eerste 25 per categorie ontvangen een diploma. Bij de duifkampioenen 
ontvangen de eerste 10 een diploma. 

 
– Besluit inzake protocol lossingen en taakomschrijving IWB 

o Het IWB wordt uitgebreid naar drie personen. Dit zijn twee nieuwe 
medewerkers naast de alom gekende dhr. Arie van Dam. 
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o Het protocol beoogt een betere afstemming tussen de 
lossingsverantwoordelijken. Voor de lossingsverantwoordelijken wordt een 
cursus georganiseerd bij Meteo consult. 

 
– Overige zaken 

o Reglementswijziging aangaande trainingsduiven werd aangenomen. 
Trainingsduiven zijn op alle vluchten, met uitzondering van de nationale 
concoursen, toegestaan. Jonge duiven mogen niet als trainingsduif worden 
ingekorfd tijdens het programma met de oude duiven. 

o Op 18 februari 2015 is een besloten bijeenkomst met de kiesmannen 
gehouden m.b.t. de tot dan gevolgde procedures inzake de nationale 
rekenaar PV. Zoals alom bekend is door PV beslag gelegd op de rekeningen 
van de NPO ter hoogte van € 780.000. Dit wil niet zeggen dat PV ooit dit 
bedrag uitgekeerd zal krijgen. Immers er loopt nog steeds een zaak bij de 
rechtbank in Hoger beroep en een geschillenzaak bij de Kamer van 
Koophandel. 

 

 Algemene ledenvergadering (ALV) NPO 
o Op 9 maart 2015 zal de reguliere NPO vergadering worden gehouden. 
o Naast enkele kleine reglementswijzigingen, het vaststellen van de begroting 

en bestuursverkiezing worden de voorstellen van afdelingen en bestuur NPO 
behandeld. 

 
Voorstel Afdeling 5 Zuid-Holland 

o Het inkorven op de nationale concoursen reglementair mogelijk te maken 
door de afdelingsgrenzen hiervoor te laten vervallen. E.e.a. onder voorwaarde 
dat beide afdelingen gebruik maken van hetzelfde rekenbureau. Dit om 
liefhebbers zo dichtbij mogelijk te laten inkorven. 

 
Bestuur NPO 

o Bestuur NPO kan meegaan in dit voorstel onder de volgende voorwaarden: 
1) Wanneer de eigen vereniging een nationaal inkorfcentrum heeft voor de 

betreffende vlucht moet men inkorven in de eigen vereniging.  
2) De inkorflokalen moeten de D en W bestanden sturen naar alle rekenaars 

van het betreffende lid. 
 
Voorstellen bestuur NPO 
 
Begrip spelend lid 

o Er is in den lande onbegrip ontstaan over het begrip “spelend lid” Derhalve 
wordt op verzoek van ALV de volgende tekst gepubliceerd: Een spelend lid is 
een basislid of combinatie van basisleden die zelfstandig op eigen hok en met 
eigen hoklijst de duivensport beoefent en jaarlijks minimaal een keer inkorft. 

 
Kiesmannen per afdeling 

o De 12 afdelingen blijven in de huidige vorm bestaan. 
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o Uit elk afdelingsbestuur worden twee bestuurders naar de ALV afgevaardigd.  
o De rest komt uit de samenspelen.  
o Het aantal kiesmannen naar rato van het aantal leden per afdeling en gaat er 

als volgt uitzien: 
1) Iedere afdeling heeft twee kiesmannen 
2) Daarnaast heeft iedere afdeling per 200 leden een extra kiesman deze 

komen bij voorkeur uit de samenspelen.  
3) Een afdeling ziet toe dat alle speldisciplines vertegenwoordigt zijn. 
4) Op basis van ons ledenaantal (1743) zou het aantal kiesmannen van onze 

afdeling 2 + 9 = 11 kiesmannen bedragen 
5) Dit alles zal evt. ingaan op de ALV NPO in november 2015 

 
Door kiesmannen Brabant 2000 is een amendement hierop ingediend met voorstel 
het huidige aantal kiesmannen te verdubbelen daar anders de vergadering 
onbeheersbaar zou kunnen worden gelet op het grote aantal deelnemers. 42 i.p.v. 
123 kiesmannen. Voorts is door de kiesmannen van Brabant 2000 de vraag 
neergelegd om bij het vaststellen van het Nationale vliegschema voor 2016 daarbij de 
categorie oud naast jong niet meer op te willen nemen en de navluchten, waarbij oud 
en jong in een uitslag worden opgenomen, weer in te doen stellen. 
 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Vraagt om handstemmingen, waaruit blijkt dat er voldoende steun is voor 

de ingediende amendementen inzake het aantal kiesmannen en het 
herintroduceren van de navluchten. 

 
Mededelingen bestuur NPO 
 
Uitslagen op teletekst 
M.i.v. dit seizoen zal de NPO geen afdelingsuitslagen meer plaatsen op SBS 6 
teletekst. Dit vanwege de vele pagina’s die dan in beslag worden genomen waardoor 
het verschijnen van de lossingstijden lang op zich laat wachten. De NPO zal alleen nog 
op SBS 6 teletekst de lossingstijden en uitslagen van de Nationale/Sectorale 
wedvluchten, plaatsen. De afdelingen kunnen hun uitslagen van de 
afdelingsconcoursen zelf plaatsen op de website van de NPO. 
 
Elektronische systemen 
Voor 2016 staat er weer een update en keuringsronde op het programma van de ECS 
systemen. NPO bestuur hecht eraan te melden dat zij alleen maar updates zal 
uitvoeren als deze echt nodig zijn. Eind mei 2015 zullen offertes worden aangevraagd 
voor kosten updates. Half juli zullen afspraken worden gemaakt met de leveranciers 
m.b.t. de uit te voeren wijzigingen. Leveranciers moeten de wijzigingen in september 
klaar hebben en laten testen. Na goedkeuring kan in oktober begonnen worden met 
het inzamelen van de systemen en dan kunnen deze begin januari 2016 weer terug 
zijn bij de leden. Na 15 april 2015 zullen de eisen voor 2016 worden gepubliceerd. 
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 Besluit ALV 
o De ALV geeft een mandaat aan het bestuur (kiesmannen) Brabant 2000 om 

een besluit te nemen betreffende de voorstellen tijdens de ALV NPO en 
ondersteunt de door Brabant 2000 ingediende amendementen. 

 
Pauze 

 
7. Bestuursverkiezing 

 

 Resultaat schriftelijke stemming 
o Dhr. Jongh - 1.189 stemmen voor - 168 tegen - 229 blanco 
o Dhr. Dekkers - 1.553 stemmen voor - 33 tegen 
o Dhr. Lambrechts - 1.586 stemmen voor 
o Dhr. Norbart - 1.586 stemmen voor 

 

 Besluit ALV 
o Bestuursleden Dhr. Jongh - Dhr. Dekkers - Dhr. Lambrechts worden na een 

schriftelijke stemming herbenoemd voor een periode van 3 jaar. 
o Dhr. Norbart uit Made wordt na een schriftelijke stemming benoemd voor 

een periode van 3 jaar. 
o Dhr. Van Kastel - Dhr. Swagemakers worden bij acclamatie (her)benoemd tot 

kiesman voor een periode van 3 jaar en Dhr. Van der Linden wordt benoemd 
tot reserve kiesman voor de periode van 1 jaar. 

 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Verwelkomt Dhr. Norbart als bestuurslid en bedankt Dhr. Schellekens als 

aftredend en niet herkiesbaar bestuurslid voor zijn jarenlange inzet en inbreng 
binnen het bestuur van Brabant 2000. 

 
8. Samenstelling commissies 

 

 Besluit ALV 
o Dhr. Besters (afdelingsconcourscommissie en jeugd & beginnerscommissie) 

wordt benoemd als commissielid. 
 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Dankt de teruggetreden commissieleden voor de jarenlange inzet en inbreng 

binnen de diverse commissies de afgelopen jaren. 
 
9. Voorstellen basisverenigingen en schriftelijke rondvraag 

Voorstellen basisverenigingen 
 

– Voorstel 1960 P.V. De Reisduif – Roosendaal 
Onze leden welke een uitslaglijst nemen voor de afdelingsconcoursen willen deze 
graag per post op het huisadres ontvangen. 
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Pre advies Bestuur Brabant 2000 
Bestuur Brabant 2000 ondersteunt dit voorstel niet. Als de uitslagen per post 
verstuurd moeten worden gaat de prijs naar ca. € 3,- per uitslag. Bestuur Brabant 
2000 stelt voor dat de secretarissen van verenigingen de uitslag per post doorsturen 
indien dit gewenst is. 
 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Vraagt op verzoek van de vereniging om een handstemming, waaruit blijkt dat 

er geen steun is voor het ingediende voorstel. 
 

 Besluit ALV 
o Conform pre advies. 

 
– Voorstel 1910 CC Breda – Breda 

Bij dezen stellen wij voor om de rayonindelingen zoals die nu en de afgelopen jaren 
golden in de huidige vorm te handhaven. 
 
Motivatie: 
Uw uitleg om evt. de rayons 1+2 en 3+4 samen te voegen door het teruglopen van 
het aantal leden in onze afdeling, hiermee slaat u de plank geheel mis. Dat er jaarlijks 
leden afvallen door de vergrijzing van onze sport is al jaren een gegeven, maar om dit 
als excuus te gebruiken voor het invoeren van nieuwe rayonindelingen slaat nergens 
op en is eerder gericht op persoonlijke belangen. Het feit dat u als bestuur de 
volledige medewerking geeft aan een vereniging welke van het ene rayon naar het 
andere wil, terwijl er in het eigen rayon waar deze vereniging van afkomstig is genoeg 
spel is, maar in het toekomstige rayon meer voordeel valt te halen (dus duidelijk 
sprake is van eigen belang) komen er meer verenigingen welke puur uit eigen belang 
willen overstappen. U gaat hier volledig voorbij aan het belang van de kleine 
liefhebber welke blij is een prijsje te kunnen halen, en bij een nieuw rayon indeling 
wordt het nog moeilijker om een prijsje te halen en zullen juist deze mensen de 
duivensport vaarwel zeggen. Bij een westen of zuidwesten wind gebeurt het vaak dat 
in rayon 4 ruim 100 m.p.m. meer snelheid wordt gemaakt door deze duiven dan in 
rayon 3, met als gevolg dat de leden vooral in de voorvlucht van rayon 3 het blad niet 
kunnen raken, als uw plannen doorgaan is dat straks wekelijks het geval. De 
rayonspelen waren vroeger het eerste aangewezen spel na het verenigingsspel, de 
samenspelen zijn in het leven geroepen voor de kampioenschap spelers en mega 
hokken, niets mis mee uiteraard maar denk ook aan de kleine melker welke hard 
nodig zijn ook voor de kampioenspeler en mega hokken. Als naar nu blijkt er ENKELE 
samenspelen zijn die onder de magische grens van het aantal leden dreigen te komen 
is het zaak dat deze hier een oplossing voor bedenken, en hebben dan altijd nog de 
keus om terug te vallen op het aloude vertrouwde rayonspel. Naar ons oordeel 
hebben wij in de huidige vorm nog genoeg spel om te spelen en kunnen we nog jaren 
vooruit, dus kunnen uw plannen voorlopig in de vriezer. Naar verluid hebben er al 
bijeenkomsten plaats gehad, alwaar er gewoon verenigingen en zelfs een voorzitter 
van samenspel Brabant-Noord men vergeten waren uit te nodigen, is een lachertje.  
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Pre advies Bestuur Brabant 2000 
Dat de vergrijzing in de duivensport een belangrijke factor is in de terugloop van het 
ledenaantal is een feit. Wat echter niet klopt is dat de rayons worden opgeheven. 
Brabant 2000 gaat over naar 2 vlieggebieden west en oost. Als er binnen deze 
vlieggebieden nog behoefte is aan het huidige rayonspel is dat mogelijk echter heeft 
het bestuur Brabant 2000 de voorkeur dat de rayon Unions in een vlieggebied gaan 
samenwerken om op de dagfond en zeker op de marathonvluchten nog een 
aantrekkelijke uitslag te kunnen maken, want bestuur Brabant 2000 is de mening 
toegedaan dat op o.a. marathonvluchten de wind binnen een klein werkgebied niet 
bepalend zal zijn. 
 
Brabant 2000 wil met 2 vlieggebieden gaan werken, waarbij de A16 als scheidingslijn 
wordt gehanteerd. De verenigingen Rijsbergen, Zundert en Wernhout bevinden zich 
westelijk van de A16, dus worden die in het huidige rayon 2 ingedeeld als er 
overeenstemming bereikt wordt met samenspel W&O. Dus het gaat niet om 1 
vereniging maar om 3 verenigingen. Deze 3 verenigingen maken momenteel geen 
deel uit van een samenspel en eerdere gesprekken met uw samenspel Brabant Noord 
zijn op niets uitgelopen. Dus waar het eigen belang vandaan komt is ons een raadsel. 
Door het instellen van de 2 vlieggebieden en een andere opzet van de Brabant 2000 
kampioenschappen wordt het vervliegen van kampioenschappen eerlijker omdat de 
punten niet meer uit de rayons komen op de midfond maar uit de samenspelen, dus 
minder windbepalend omdat het gebied kleiner wordt. Dat de voorzitter van uw 
samenspel niet uitgenodigd was is ook onjuist. ALLE samenspel & rayonbesturen 
(secretarissen) hebben een uitnodiging ontvangen dat er dan binnen het eigen 
bestuur een miscommunicatie is kan bestuur Brabant 2000 niets aan doen. Brabant 
2000 wil dus verder gaan met de besprekingen om te komen tot een nieuwe indeling 
van 2 vlieggebieden en een nieuwe opzet van de kampioenschappen. Daarom zullen 
er in 2015 schaduwuitslagen gemaakt worden om de invloed daarvan in resultaten te 
kunnen zien. Maar zoals gezegd kunnen de rayons in de huidige vorm blijven bestaan.  
 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Wenst gezien de oriënterende fase van een mogelijke nieuwe herindeling van 

de rayons het voorstel niet als zodanig te behandelen. 
 

 1910 Dhr. Brouwer (C.C. Breda te Breda) 
o Spreekt zijn verontwaardiging uit en is tegen een dergelijk voorstel tot 

herindeling vanuit de afdeling. 
o Vreest voor opsplitsing van verenigingen, waarbij de belangen op een 

verkeerde manier worden vertegenwoordigd met te weinig aandacht voor de 
kleine liefhebber. 

 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Het algemeen belang van de afdeling staat voorop en mogelijke voorstellen 

zullen geen ander belang dienen. Mogelijk kunnen de vlieggebieden de 
samenwerking tussen verenigingen en samenspelen binnen de afdeling 
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bevorderd worden. Het bestuur hecht er waarde aan om iedere vereniging een 
mogelijke kans op een samenspel te bieden.  

o Het betreft echter nog een visie en geen concreet voorstel. Beslissingen 
hieromtrent dienen door de ALV genomen te worden. 

 

 2002 Dhr. Van der Linden (P.V. Dongen te Dongen) 
o Vraagt hoe de vlieggebieden zicht zullen verhouden tot de visie van de NPO 

met een centrale leiding. 
 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Het NPO bestuur heeft een aantal aspecten uit voorstel van de werkgroepen 

inzake de organisatieontwikkeling overgenomen, maar een dergelijke 
aanpassing van afdelingen en vlieggebieden zal via een natuurlijke weg moeten 
ontstaan. De afdeling houdt autonomie in besluitvorming. 

 

 2002 Dhr. Van der Linden (P.V. Dongen te Dongen) 
o Refereert nog naar de besluitvorming omtrent het nationaal vliegschema. 

 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Dit besluit is genomen door de ALV NPO, waarbij het behoud van kansen voor 

nationale kampioenschappen niet uit het oog verloren mag worden. 
 

1994 Dhr. Van Hassel (Postduif te Wernhout) 
o Wenst om de leden van zijn vereniging een samenspel te kunnen bieden een 

aansluiting bij W&O te onderzoeken en wacht de resultaten af.  
 

 1963 Dhr. Roks (Steeds Sneller te Rucphen) 
o Is aan de slag gegaan met de suggestie om bij W&O verenigingen toe te 

voegen, maar wat gebeurt er indien binnen de afdeling geen meerderheid 
gevonden wordt tot wijziging. 

  

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o De wens om te blijven praten zal blijven bestaan. 

 

 1910 Dhr. Brouwer (C.C. Breda te Breda) 
o Vraagt om een stemming om alles te houden zoals het nu is. 

 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Er zijn voor het seizoen 2015 geen veranderingen voorgesteld en mogelijke 

toekomstige wijzigingen dienen door de ALV besloten te worden. 
 

– Voorstellen 2002 P.V. Dongen – Dongen 
 
Voorstel 1 
Op de midweekvluchten geen duiven toe te staan van liefhebbers buiten de afdeling. 
Nu er geen extra oefenvluchten voor de jonge duiven worden gehouden zullen de 
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midweekvluchten nog meer dan in het verleden gebruikt worden om de jongen 
duiven op te leren. Duiven van liefhebbers van andere afdelingen zullen dit 
leerproces van de jonge duiven bemoeilijken door de duiven die een veel verdere 
afstand dienen af te leggen. 
 
Pre advies Bestuur Brabant 2000 
Het aantal duiven op de midweekvluchten zal niet zoveel toenemen. Gelet op de 
aantallen duiven die in 2014 op de extra africhtingsvluchten op zondag werden 
ingekorfd (400 & 900 duiven) zal het aantal duiven op de midweekvluchten ook niet 
veel toenemen. Overigens zal Brabant 2000 de duiven van buiten de afdeling volgens 
bestuursvoorstel dan APART lossen van de Brabant 2000 duiven. Door deze aparte 
lossing zal het dus geen invloed hebben op onze eigen afdelingsduiven. 

 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Het voorstel zal betrokken worden bij de behandeling van het bestuursvoorstel. 

 
Voorstel 2 
Bij de Brabant 2000 kampioenschappen de wedvlucht 9 mei Creil toe te voegen aan 
de vitesse oude duiven en de wedvlucht 4 juli Creil toe te voegen aan de midfond 
oude duiven. Hierdoor heb je bij beide kampioenschappen een iets meer 
aaneengesloten reeks van wedvluchten en past ook beter bij de voorbereiding van de 
duiven voor de wedvluchten oud naast jong. 
 
Pre advies Bestuur Brabant 2000 
Zoals u zelf in uw voorstel 3 al aangeeft wil bestuur Brabant 2000 de categorie 
vluchtindeling conformeren aan het landelijke vliegschema. Aangezien het hier om 
Creil vluchten gaat zien wij ook het verschil niet voor de voorbereiding voor het oud 
naast jong programma dat pas op 25 juli van start gaat. Als de laatste vlucht van het 
vitesse programma gespeeld wordt op 4 juli kunnen de duiven die week erna weer 
als trainingsduif mee op Feluy voor de aanloop naar het oud naast jong programma 
indien men de midfond niet meer af wil spelen. De samenspelen en rayons zijn vrij 
om te bepalen hoe zij de categorieën indelen. Na dit seizoen zal het nationale 
vliegschema geëvalueerd gaan worden. 

 

 2002 Dhr. Van der Linden (P.V. Dongen te Dongen) 
o Is in principe voor aansluiting van de categorieën, maar hier betreft het een 

nationaal vliegschema met een voorstel tot aanpassing van de categorieën 
binnen de afdeling. 

 

 1935 Dhr. De Leeuw (Madese Bond van Postduivenhouders te Made) 
o Het nationaal vliegschema is reeds aangenomen en bepaalt naast de 

categorieën ook de volgorde. 
 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Brabant 2000 kan eventueel voor de eigen kampioenschappen van het 

nationaal vliegschema afwijken. 
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 1909 Dhr. De Rooij (Nooit Gedacht te Bergen op Zoom) 
o Indien een vlucht landelijk als vitesse staat aangemerkt, dan dient ook de 

afdeling zich te conformeren aan een eerder genomen besluit. 
 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Acht afwijkingen binnen het vliegprogramma niet wenselijk, maar het is aan de 

verenigingen en samenspelen om hier eventueel van af te wijken. 
 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Vraagt om een handstemming, waaruit blijkt dat er geen steun is voor het 

ingediende voorstel. 
 

 Besluit ALV 
o Conform pre advies. 

 
Voorstel 3 
De Brabant 2000 kampioenschappen jonge duiven aan te laten vangen bij de 
wedvlucht 25 juli Quievrain (gelijk aan de Nationale kampioenschappen). De wind op 
de korte wedvluchten rond de honderd kilometer heeft te veel invloed op de 
uitslagen. Daarnaast is elf wedvluchten voor een kampioenschap wel erg veel. Nu 
worden het er acht gelijk aan de vitesse en midfond oude duiven. 
 
Pre advies Bestuur Brabant 2000 
Bestuur Brabant 2000 had voor het seizoen 2014 het voornemen om ook de eerste 2 
vluchten niet te laten tellen voor de kampioenschappen, echter is er toen door 
enkele verenigingen het voorstel ingediend om ALLE jonge duivenvluchten te laten 
tellen voor het jonge duiven kampioenschap. Dit is ook op de ALV Brabant 2000 van 
23 oktober 2013 aangenomen. Daarom wil bestuur Brabant 2000 het 
bestuursvoorstel handhaven en alle vluchten laten tellen voor het jonge 
duivenkampioenschap. 
  

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Vraagt om een handstemming, waaruit blijkt dat er geen steun is voor het 

ingediende voorstel. 
 

 Besluit ALV 
o Conform pre advies. 

 
Voorstel 4 
Opnieuw is er weer zeer negatieve publiciteit over de duivensport verschenen naar 
aanleiding van een gehouden eenhoksrace. Dit keer wederom in Zuid-Afrika. Voor de 
zoveelste keer zijn maar enkele duiven (na 2 dagen 335 van de 2453 ingekorfde 
duiven) thuis geraakt. De eerste dag raakten er maar 16 thuis. Ook op een eerder 
gehouden trainingsvlucht kwamen er van de ruim 4800 ingemande duiven slechts 
een kleine 2400 terug. Wanneer gaan we eens stoppen met deze totale onzin van 
eenhoksraces. Wij krijgen aan niemand meer uitgelegd dat dergelijke wedvluchten 



 

 

 

06-05-2015  Pagina 15 van 20  

voor alleen de “rijke elite” en de bobo’s in de duivensport in stand worden 
gehouden. Elke afloop van zo’n race is in strijd met artikel 3 van zowel de statuten 
N.P.O. als van onze afdeling, namelijk het bevorderen van de duivensport. Hoe lang 
moet het nog duren voordat de politiek gaat beslissen dat het houden van 
wedvluchten met postduiven wordt verboden, als telkens weer deze berichten over 
desastreus verlopen eenhoksraces verschijnen. Voorgesteld wordt dat u alles in het 
werkt stelt om dergelijke races, waar dan ook, te verbieden of deelname door 
Nederlandse liefhebbers te verbieden. 
 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o De NPO doet wat binnen de macht van de NPO mogelijk en uitvoerbaar is. 

 
Pre advies Bestuur Brabant 2000 
Hier is weinig tegen te doen ieder land/bond heeft zijn eigen regels. Wij kunnen uw 
voorstel voorleggen bij het bestuur NPO zodat zij dat misschien binnen de FCI kunnen 
bespreken. Wij als afdeling zijn ook geen voorstander van de eenhoksraces. 
 

– Voorstel 1952 P.V. De Vredesduif – Rijsbergen 
– Voorstel 1994 P.V. De Postduif – Wernhout 
– Voorstel 1995 P.V. De Reisduif – Zundert  

 
Wanneer de duiven niet op de losplaats gelost kunnen worden en naar Nederland 
terug moeten de duiven van onze vereniging apart te lossen in bijvoorbeeld St. Job in 
’t Goor in plaats van op Hazeldonk/Meer. Afgelopen jaar zijn er na de lossing op 
Hazeldonk/Meer heel veel jonge duiven achter gebleven ons inziens omdat zij voorbij 
onze hokken zijn gelost terwijl bij de andere verenigingen de duiven vlot naar huis 
kwamen en nauwelijks verliezen waren. 
 
Pre advies Bestuur Brabant 2000 
Bestuur Brabant 2000 zal als de mogelijkheden er zijn de duiven in het vervolg lossen 
in St. Job in ’t Goor. Echter zal er de mogelijkheid moeten kunnen zijn om in St. Job in 
’t Goor te kunnen lossen omdat het op zondagmiddag dan weleens druk kan zijn met 
vrachtwagens op de carpoolplaats. 
 

 Besluit ALV 
o Conform pre advies. 

 
– Voorstel 1918 P.V. De Eendracht – Etten-Leur 

Onze vereniging en vooral de leden van P.V. de Eendracht in Etten-Leur hebben met 
verbazing kennis genomen van het vliegprogramma 2015 en met name de vluchten 
in augustus en september. In augustus en september staat welgeteld 1 wedvlucht 
vanuit België op het programma terwijl veel weduwduivinnen en vooral later 
gekweekte jonge duiven goed ingevlogen moeten worden om geen grote verliezen te 
lijden. Opleren in de week is voor werkenden geen goed alternatief omdat ze de 
duiven niet thuis kunnen opwachten en verzorgen. Verder staat er op 5 september 
en 19 september 3x Creil geprogrammeerd voor 2x jonge duiven en 1x oude duiven. 
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3 concoursen op 1 vlucht waarbij 2x met jongen is niet uitvoerbaar. Vroege en late 
jonge duiven hebben dezelfde jaarringnummers dus die kun je niet splitsen. 
Bovendien geeft het veel extra werk en kans op fouten bij het inkorven en onnodige 
versnippering terwijl er toch al steeds minder duiven worden ingezet. Verder moet 
ons van het hart dat veel afdelingen (b.v. Zuid-Holland) sterk afwijken van het 
landelijk voorgestelde programma zodat wij voor 2016 ook in Brabant 2000 een beter 
op de liefhebbers afgestemd programma verwachten. 
  
Pre advies Bestuur Brabant 2000 
Het vliegprogramma 2015 is door de vliegprogrammacommissie opgesteld en op de 
najaars ALV aangenomen en is geheel in lijn met het nationale vliegschema. Dat er 
voor dezelfde losplaats is gekozen heeft te maken met het feit dat er zich minder 
fouten kunnen voordoen dat duiven in een verkeerde mand worden gezet of er 
manden in een verkeerde vrachtwagen worden overgeladen. Overigens is het ook 
geen haalbare kaart om op één vrijdag 2 vluchten op te halen, dan in het 
vervoerscentrum over te laden en dan nog tijdig te kunnen vertrekken naar Creil om 
op tijd te kunnen lossen bij goed weer. 
 
Als de duiven naar dezelfde losplaats gaan hoeft er nog weinig te gebeuren aan het 
convooi. Als je naar verschillende losplaatsen gaat bestaat de kans dat er met halve 
wagens gereden moet gaan worden waardoor de vervoerskosten stijgen. Het is in het 
belang van onze leden om de vrachtprijzen zo laag mogelijk te houden. De afstand 
van Creil is ook nodig omdat dit in de meeste rayons de minimale afstand is voor het 
organiseren van een rayonconcours. Het aantal echte late jonge duiven is zeer 
minimaal, op de natour gingen ook het meest vroege jonge duiven op mee, en die 
kunnen nu nog teruggetrokken worden naar de laatste 4 oud naast jong vluchten 
voor jonge duiven. 
 
Overigens begon het normale natour programma ook begin augustus en daar is nu de 
mogelijkheid om de (late) jonge duiven als trainingsduif mee te geven naast de oude 
duiven op Quievrain van 15 augustus. Naar de aanloop van 15 augustus worden er 
nog extra midweekvluchten georganiseerd vanuit Feluy. Zuid-Holland heeft een 
inkorfprogramma gepubliceerd staan, mogelijk dat zij de kolom nalijn ook uitsplitsen 
in oude en jonge duiven, ook dan hebben zij 3 concoursen. Als wij ook een 
inkorfprogramma publiceren geven wij ook maar 2x Creil aan. (1x jonge duiven en 1x 
nalijn). 
 

 Besluit ALV 
o Conform pre advies. 

 
Schriftelijke rondvraag 

 
– Vraag 1939 O.B.v.P. – Oosterhout 

Tijdens uitstel of afgelasting van een wedvlucht beter de liefhebbers te informeren 
waar de duiven zitten en hoe laat ze gelost (gaan) worden. 
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Antwoord Brabant 2000 
Bestuur Brabant 2000 was van mening dat we de leden al zo optimaal mogelijk 
informeerden via de website. Wij zullen hier vanaf heden dan nog meer aandacht aan 
schenken. 
 

10. Bestuursvoorstel 
 

 Voorstel 1: Vrachtprijzen 2015 
Bestuur Brabant 2000 stelt voor de vrachtprijzen 2015 te handhaven op het niveau 
van 2014. 

 

 Besluit ALV 
o De vrachtprijzen 2015 worden gehandhaafd op het niveau van 2014. 

 
– Voorstel 2: Trainingsduiven van buiten de afdeling 

Bestuur Brabant 2000 stelt voor om op de midweekvluchten trainingsduiven van 
buiten de afdeling toe te staan. Verenigingen moeten deze in aparte manden doen 
met een paars label eraan, zodat de trainingsduiven van buiten Brabant 2000 met 
een kwartier verschil gelost kunnen worden. Op de wedvluchten blijven duiven van 
buiten Brabant 2000 verboden. 
 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Vraagt om een handstemming, waaruit blijkt dat er een meerderheid is voor 

het ingediende bestuursvoorstel. 
o Conform het eerdere verzoek zullen duiven van buiten de afdeling 15 minuten 

eerder gelost worden. 
 

 Besluit ALV 
o Op midweekvluchten zijn trainingsduiven van buiten de afdeling toegestaan 

en worden separaat 15 minuten eerder gelost. 
 

– Voorstel 3: Reglementswijziging huishoudelijk reglement: 
 

Artikel 7 Overgang basisleden: 
 
1) Overgang van een Basislid naar een andere Basisvereniging binnen de Afdeling is 

toegestaan. Hierbij gelden de volgende regels: 
a) indien de coördinaten van het Basislid zijn gelegen binnen het Samenspel 

waartoe de Basisvereniging behoort, wordt het Basislid opgenomen in de 
uitslagen van dat Samenspel; 

b) indien de coördinaten van het Basislid zijn gelegen buiten het Samenspel 
waartoe de Basisvereniging behoort, wordt het Basislid opgenomen in de 
uitslagen van het Samenspel waar zijn coördinaten zijn gelegen, mits: 
– er sprake is van een gelijke lossing vanaf dezelfde lossingplaats; 
– de rekenaar over de wedvluchtgegevens van het Basislid beschikt 
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In alle andere gevallen wordt het Basislid niet in bovengenoemde uitslagen 
opgenomen. Bestuur Basisvereniging is bevoegd deze Basisleden dispensatie 
te verlenen om in de verenigingsuitslag te worden opgenomen. 

c) indien de coördinaten van het Basislid zijn gelegen buiten het rayon waartoe 
de Basisvereniging behoort, wordt het Basislid slechts opgenomen in de 
uitslag van het Afdelingsspel en Nationaal spel. 

2) Overgang is slechts mogelijk indien het Basislid bij de oude Basisvereniging aan al 
zijn financiële en overige verplichtingen heeft voldaan. 

3) Een Basislid dat tijdens een verenigingsjaar zijn lidmaatschap opzegt kan tot 
twaalf maanden na datum opzegging slechts toegelaten worden als lid van een 
andere Basisvereniging met inachtneming van alle regels die gelden bij overgang. 

 
Voorstel: Lid 1c. laten vervallen (Strijdig met NPO huishoudelijk reglement artikel 13) 
 
Artikel 14 Geldmiddelen Afdeling: 
 
1) De jaarlijkse bijdragen Afdeling van de Basisleden en Jeugdleden worden jaarlijks 

vastgesteld door Algemene Vergadering Afdeling. 
2) Deze jaarlijkse bijdragen worden door penningmeester Basisvereniging 

overgemaakt aan penningmeester Afdeling. 
3) Begunstigers Afdeling betalen hun jaarlijkse bijdrage aan penningmeester 

Afdeling uiterlijk twee weken na begin verenigingsjaar Afdeling. 
 
Voorstel te wijzigen in: 
 
Artikel 14 Geldmiddelen Afdeling: 
 
1) De jaarlijkse bijdragen Afdeling van de Basisleden en Jeugdleden worden jaarlijks  

vastgesteld door Algemene Vergadering Afdeling. 
2) Deze jaarlijkse bijdragen worden door penningmeester Afdeling d.m.v. incasso 

geïnd. 
3) Begunstigers Afdeling betalen hun jaarlijkse bijdrage aan penningmeester 

Afdeling uiterlijk twee weken na begin verenigingsjaar Afdeling. 
 
Artikel 17 Bestuur Afdeling Onverenigbaarheid van Functies: 
 
1) Het bestuurslidmaatschap Afdeling is onverenigbaar met lidmaatschap 

Beroepscollege, College, Bestuur N.P.O. of F.B.C.C. Afdeling. 
2)  

a) Bij benoeming tot Lid Bestuur Afdeling vervalt met onmiddellijke ingang 
lidmaatschap Beroepscollege, College en F.B.C.C., Bestuur N.P.O.  

b) Het lidmaatschap van de overige in lid 1 van dit artikel genoemde Besturen, 
college en commissies vervalt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk zes weken na 
benoeming tot Lid Bestuur Afdeling. 
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Voorstel te wijzigen in (strijdig met NPO huishoudelijk reglement artikel 19): 
 
Artikel 17 Bestuur Afdeling Onverenigbaarheid van Functies: 
 
1) Het bestuurslidmaatschap Afdeling is onverenigbaar met lidmaatschap 

Beroepscollege, College of F.B.C.C. Afdeling. 
2)  

a) Bij benoeming tot Lid Bestuur Afdeling vervalt met onmiddellijke ingang 
lidmaatschap Beroepscollege, College en F.B.C.C. 

b) Het lidmaatschap van de overige in lid 1 van dit artikel genoemde Besturen, 
college en commissies vervalt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk zes weken na 
benoeming tot Lid Bestuur Afdeling. 

 

 2002 Dhr. Van der Linden (P.V. Dongen te Dongen) 
o Artikel 17 is binnen de artikelen van het huishoudelijk regelement van de NPO 

niet aangepast op de website. 
 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Het besluit is genomen door de ALV NPO, maar klaarblijkelijk niet aangepast op 

de website. 
 

 2002 Dhr. Van der Linden (P.V. Dongen te Dongen) 
o Het betreft hier een eigen keuze van de afdeling en geen tegenstrijdigheid met 

de NPO. 
o Acht een dubbelfunctie met mogelijke belangenverstrengeling niet wenselijk. 

 

 1936 Dhr. Nulle (Nieuw-Ginneken te Ulvenhout) 
o Acht deze mogelijke tegenstrijdigheden niet controleerbaar door het ontbreken 

van een aanpassing op de NPO website. 
 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Heeft een papieren versie van het NPO huishoudelijk reglement paraat ter 

controle. 
 

 1936 Dhr. Nulle (Nieuw-Ginneken te Ulvenhout) 
o Kan zich vinden in de gestelde aanpassingen binnen het NPO huishoudelijk 

reglement. 
 

 1918 Dhr. De Rooij (Eendracht te Etten-Leur) 
o Stelt dat een afdelingsbestuurder in een dergelijk geval ook geen 

verenigingsbestuurder zou kunnen zijn. 
 

 Reserve Kiesman Dhr. Van der Linden (Bestuur Brabant 2000) 
o Refereert naar de noodzaak om een nieuw NPO bestuur te vormen en de 

bereidwilligheid die gevonden is bij de bestuurders (en toenmalige 
kiesmannen) van de afdelingen. 
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 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o De wijziging van artikel 7 is van belang om bij verhuizing ongewenste situaties 

te voorkomen. 
o Het is van belang om leden bij verhuizingen buiten het samenspel op te kunnen 

nemen binnen het samenspel waar het lid gevestigd is. 
o Stelt verder dat de kennis van de afdelingen van belang is voor het 

functioneren van het bestuur NPO. In geval van NPO voorstellen onthoudt de 
voorzitter zicht van stemming binnen het bestuur Brabant 2000. Het besluit ligt 
in dergelijke gevallen in de handen van de overige bestuursleden of de 
kiesmannen. Een aanpassing ligt bij de ALV. 

o Vraagt om handstemmingen, waarna de wijzigingen worden aangenomen. 
 

 Besluit ALV 
o Aanpassingen huishoudelijk reglement conform voorstel aangenomen. 

 
11. Vliegseizoen 2015 
 

 Besluit ALV 
o Erkende samenspelen en concoursorganisaties vastgesteld. 
o Brabant 2000 concoursen en (nationale) kampioenschappen vastgesteld. 

 
12. Rondvraag 
 

 1932 Dhr. Schoep (Oranje Boven te Klundert) 
o Vraagt aandacht voor het feit dat de NPO een andere berekeningswijze voor 

kampioenschappen hanteert dan Brabant 2000. 
 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Aanpassingen kunnen middels een voorstel op de ALV worden ingediend, maar 

vooralsnog handhaaft Brabant 2000 de puntentelling conform de huidige 20/30 
regeling. 

 

 1932 Dhr. Schoep (Oranje Boven te Klundert) 
o Vraagt naar de definitie van de categorie oud naast jong. 

 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Het betreffen geen navluchten meer, maar vluchten uitsluitend voor oude 

duiven (oud naast jong), zoals er ook vluchten zijn voor uitsluitend jonge 
duiven. 

 
13. Sluiting 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Wenst iedereen een goed vliegseizoen toe en dankt iedereen voor zijn/haar 

komst en sluit de vergadering om 23.15 uur. 


