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Verslag Algemene Leden Vergadering Brabant 2000 
 
Datum: woensdag 9 maart 2011 
Aanvang: 20.00 uur 
Locatie: Pleintje te St. Willebrord 
 
Afwezig bestuur: A. de Waal (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. In het bijzonder 
wil ik hierbij herdenken Theo van Ham, gouden spelddrager van de afdeling en mevr. 
G. Haast echtgenote van ons bestuurslid Giel Haast en loodsmedewerkster. Ik vraag u 
hierbij een ogenblik stilte in acht te willen nemen. 
 

 Ledenbestand 
Het ledenbestand per 1 februari 2011 bedroeg 2206 leden. Een daling van 138 leden 
t.o.v. 1 februari 2010 of te wel 5,84 %. Van dit aantal leden zijn er 1804 GPS-
coördinaten toegekend, dus ongeveer even zoveel hokken. De gemiddelde leeftijd 
van onze leden bedraagt ongeveer 60 jaar. De totale afname van basisleden over 
geheel Nederland bedroeg 1018 leden of te wel 4.15%. De afname van het 
ledenbestand in onze afdeling lag dus 1,5% hoger dan het landelijk gemiddelde. Deze 
afname van het ledenbestand lijkt helaas in een neergaande spiraal terecht te zijn 
gekomen reden waarom ik een klemmend beroep op u doe om de duivensport in 
positieve zin uit te dragen. Helaas zijn er altijd weer leden die hier anders over 
denken en de duivensport hiermee in een kwaad daglicht stellen. Ik roep u hierbij op 
om u beschikbaar te stellen als lid van de op te richten promotiecommissie teneinde 
de duivensport breed uit te kunnen dragen. 
 

 Manifestatie Brabant 2000 
De Brabant 2000 manifestatie welke eind oktober 2010 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 2011 zal worden gehouden op zaterdag 22 oktober te 
St. Willebrord. 
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De jeugddag was, mede door de inzet van de jeugdcommissie in samenwerking met 
de organiserende vereniging, De Eendracht te Etten Leur, eveneens een groot succes. 
Het bestuur bedankt de organiserende vereniging voor het beschikbaar stellen van 
haar lokaal en de organisatie. De jeugddag zal dit jaar gehouden worden op zondag 
30 oktober op een nog nader te bepalen locatie. 
 

 Groepslossingen 
Het bestuur heeft een voorstel ontvangen, waarop later bij de behandeling hiervan 
op zal worden ingegaan. Daarin wordt verzocht de groepslossingen voor het 
vliegseizoen 2011 ter discussie te stellen. Het bestuur houdt in principe vast aan de 
gemaakte afspraken en zal in de najaarsvergadering van 2011 de groepslossingen 
wederom aan de orde stellen. Gedacht wordt hierbij aan een reorganisatie van de 
afdeling en het terugbrengen van 4 rayons naar 2 rayons. Te weten een rayon west, 
huidige rayons 1 en 2, en een rayon oost de huidige rayons 3 en 4. Hierbij zal het 
mogelijk zijn om de duiven in twee groepen te lossen, waardoor meer efficiënt kan 
worden vervoerd en de vrachtkosten beheersbaar kunnen blijven. Er zal dan in twee 
groepen kunnen worden gelost op de Belgische vitesse vluchten waarna in Frankrijk 
alle duiven in een keer worden gelost. De afdelingskampioenschappen v.w.b. de 
vitesse en midfond kunnen dan uit de uitslagen van de samenspelen en rayons 
worden gehaald. Nogmaals e.e.a. zal nader worden uitgewerkt en in de 
najaarsvergadering aan u worden voorgelegd.  
 

 Vrachtkosten 2011 
Evenals voorgaande jaren is het bestuur, gelet op het advies van de FBCC, 
voornemens om de vrachtprijzen ook dit jaar wederom niet te verhogen. Ondanks de 
sterke stijging van de brandstofprijzen en overige kosten zal het bestuur trachten 
hiervoor financiële invulling te vinden. De penningmeester zal tijdens de behandeling 
van zijn financieel overzicht hier nader op ingaan. Hiervoor zal in een enkel geval 
soms uw medewerking en begrip worden gevraagd. Uit oogpunt van efficiëntie en 
kostenbeheersing zal de vervoerscommissie de ophaalroutes verminderen van acht 
naar zeven. Dit kan tot de consequentie leiden dat de duiven van uw vereniging 
middels een andere route en mogelijk op een andere tijd worden opgehaald. 
Mochten de duiven van uw vereniging door een vrachtauto van een andere route 
worden opgehaald kunt u er toch verzekerd van zijn dat uw duiven bij terugkomst in 
de loods bij de bij uw vereniging behorende lossingsgroep worden geladen.  
 

 Aanpassing elektronische constateer systemen 
Door het bestuur van de NPO zijn voor de toekomst een aantal wijzigingen 
voorgeschreven aan de software van de Elektronische constateersystemen. Deze 
aanpassingen waren noodzakelijk om het concoursverloop en aankomsten van de 
duiven te kunnen blijven beveiligen. De kosten welke de leveranciers van de 
systemen hiervoor maximaal mochten berekenen waren door bestuur NPO 
aangegeven. Dit bedroeg een bedrag van € 125,00. Een bedrag wat velen onder ons 
onbegrijpelijk hoog uitvalt gelet op de aanpassingen die eraan worden verricht. 
Vragen hierover werden door bestuur NPO op een onbevredigende wijze 
beantwoord. E.e.a. zal de nodige aandacht krijgen op de a.s. ALV NPO. 



 

 

 

25-06-2011  Pagina 3 van 17  

 

 Rekencentrum Pigeon Village t.b.v. NPO 
Bestuur NPO zal met ingang van 2011 de rekenwerkzaamheden voor de Nationale 
/Sectorale concoursen en nationale kampioenschappen laten berekenen door Pigeon 
Village. Daardoor is er na 30 jaar een einde gekomen aan de samenwerking met 
Compuclub. Dit heeft mogelijk ook consequenties voor onze verenigingen in Brabant 
2000 m.b.t. het insturen van gegevens. Hoe het e.e.a. er uit zal komen te zien, zal 
blijken op de aankomende ALV NPO van 19 maart a.s.. Hierna zullen wij u zo spoedig 
mogelijk informeren.  
 

 Samenwerking Compuclub 
Het bestuur van Brabant 2000 zal ook in het seizoen 2011 samenwerken met 
Compuclub. De samenwerking is al 2 seizoenen naar goede tevredenheid verlopen. 
Ook Compuclub voert dit jaar wat wijzigingen door waaronder dat vanaf dit seizoen 
de volledige voorlopige uitslag te zien zal zijn op hun website i.p.v. de eerste 100 
prijzen. Ook bestaat er de mogelijkheid voor degene die compustam bezitten om hun 
stamboom gegevens online veilig te stellen. Ook wordt de zo geheten Champions 
League opgezet, waarin de gegevens van voorgaande jaren worden verzameld in één 
grote database, die opvraagbaar is tegen een vergoeding bij Compuclub. Indien er 
leden zijn die niet willen dat hun totale duifgegevens zichtbaar zijn voor deze 
Champions League kunnen zich voor 1 april afmelden bij onze secretaris.  
 

 Bestuur 
Het bestuur bestond uit 12 bestuursleden. Ons bestuurslid Toon de Waal heeft om 
redenen van fysieke inzetbaarheid besloten zich niet meer beschikbaar te stellen 
voor het bestuur. Wij zijn Toon de Waal veel dank verschuldigd voor zijn inzet voor de 
duivensport in het algemeen en voor Brabant 2000 in het bijzonder. Het bestuur zal 
t.z.t. op een gepaste wijze afscheid nemen van Toon. Het bestuur heeft gemeend om 
reden van terugloop van het ledenaantal, het aantal bestuursleden te houden op 11 
leden. 
 

 Toekennen inmandcentra 
Een aantal verenigingen heeft om redenen van het niet voldoen aan de vereiste 
inkorflimiet een schrijven ontvangen dat zij voor bepaalde spelsoorten in 2011 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.  
 

 Contributie NPO 
De contributie voor de NPO zal in 2011 onveranderd blijven. Het bedrag van € 2,00 
wat de afgelopen jaren is aangewend voor de activiteiten van de PPN zal in 2011 
eveneens worden geheven. Deze gelden zullen door bestuur NPO worden 
aangewend ter compensatie voor het wegvallen van de verplichte inleg bij de 



 

 

 

25-06-2011  Pagina 4 van 17  

nationale concoursen en zullen worden gebruikt voor de huldiging van de nationale 
kampioenen. 
 

 Samenwerking andere afdelingen 
Afgelopen periode zijn nadrukkelijke samenwerkingsafspraken v.w.b. vervoersinzet 
gemaakt met het bestuur van de Afdeling Zeeland ’96. Daartoe is door ons bestuur 
een aanhangwagen aangekocht welke geschikt is voor het vervoer van de manden 
van de afdeling Zeeland. Deze aanhanger kan eventueel met een kleine aanpassing 
ook voor het vervoer van onze manden worden gebruikt.  

 

 Slotwoord 
Als laatste wil ik mijn medebestuursleden, loodsmedewerkers en commissieleden 
heel hartelijk bedanken voor hun inzet tijdens het afgelopen winterseizoen. Een 
speciaal woord van dank wil ik richten aan onze jeugdige secretaris die daarnaast 
tevens de functie van concoursleider vervult. Een onvoorstelbare hoeveelheid werk 
werd het afgelopen jaar door hem op vakkundige wijze verzet waarvoor het bestuur 
hem dank zegt. 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 1907 Reisduif   Bergen op Zoom 
o 1911 Bavelse Zaterdagvliegers Bavel 
o 1955 Luchtklievers  Roosendaal 
o 1977 Terheijden  Terheijden 

 

 Afwezig zonder kennisgeving 
o 1912 Alphen Vooruit  Alphen 
o 1924 Nieuwe Wijk   Heiningen 
o 1984 Vlug en Eerlijk   Hoogerheide 
o 1985 Pelikaan   Woensdrecht 
o 1988 Luchtpost   Langeweg 
o 1999 Princenhage   Breda 

 

 Stemmen 
o 1.995 stemmen aanwezig (totaal 2.206 stemmen/leden) 

 
3. Verslag ALV 13 oktober 2010 

 Geen opmerkingen 
 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Dankt de notulist. 
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4. Jaarverslag secretaris (Dhr. P. van Kastel) 

 Geen opmerkingen 
 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Dankt het secretariaat en de secretaris in het bijzonder. 

 
5. Jaarverslag penningmeester (Dhr. D. Segers) 

 Geen opmerkingen na een uitgebreide toelichting door de penningmeester. 

 Balanstotaal € 1.227.378 per 31 oktober 2010 (€ 1.234.505 per 31 oktober 2009) 

 Jaarresultaat € -20.248 over boekjaar 2009/2010 (€ 17.506 boekjaar 2008/2009) 
 

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

voor het financieel jaarverslag over het boekjaar 2009/2010 en de begroting 
voor het boekjaar 2010/2011. 

 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Dankt de penningmeester. 

 
6. Bestuursverkiezing en benoeming (reserve) kiesmannen 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Bestuurslid Dhr. De Waal heeft om redenen van fysieke inzetbaarheid 

besloten zich niet meer beschikbaar te stellen voor het bestuur en is derhalve 
niet herkiesbaar. 

o Tijdens de ALV van 19 februari 2008 is besloten het bestuur af te laten vloeien 
tot 11 personen. 

o Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. 
 

 Besluit ALV 
o Bestuursleden Dhr. Segers - Dhr. Godschalk - Dhr. Haast worden bij 

acclamatie herbenoemd voor een periode van 3 jaar. 
 

 Besluit ALV 
o Kiesmannen Dhr. Jongh - Dhr. Van Kastel - Dhr. Van der Linden (reserve) 

worden bij acclamatie herbenoemd voor een periode van 1 jaar. 
 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Dankt de vergadering voor het gestelde vertrouwen. 

 
7. Samenstelling commissies 

 

 Besluit ALV 
o Dhr. De Leeuw - Dhr. Verharen - Dhr. De Rooij worden bij acclamatie 

(her)benoemd als lid van de F.B.C.C. voor een periode van 3 jaar.  
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 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Dankt alle (teruggetreden) commissieleden voor hun inzet. 

 
 Pauze 

 
8. Voorstellen Basisverenigingen en voorstellen Bestuur Brabant 2000 
 

Voorstellen Bestuur Brabant 2000 
 

Voorstel 1 - Vrachtprijzen seizoen 2011 
Ondanks het negatieve resultaat over het boekjaar 2009/2010, maar gezien de gezonde 
financiële positie van de afdeling, kan het bestuur met trots mededelen dat de 
vrachtprijzen voor het seizoen 2011 worden gehandhaafd op het niveau vanaf het 
seizoen 2005! 
 

 Besluit ALV 
o Vrachtprijzen seizoen 2011 gehandhaafd op niveau seizoen 2010. 

 
Voorstel 2 - Africhtingsprogramma 

 

 Besluit ALV 
o Africhtingsprogramma seizoen 2011 conform voorstel aangenomen. 

 
 

Voorstellen Basisverenigingen 
 

2002 - Dongen te Dongen / 2012 - Nooit Gedacht te Sprang Capelle / 2013 - KPV te 
Kaatsheuvel / 2014 - De Luchtbode te Loon op Zand / 2019 - De Luchtvaart te Sprang 
Capelle / 2025 - De Postduif te Waalwijk / 2026 - De Reisduif te Waspik / 2028 - Het 
Zuiden te Rijen 

 
De acht verenigingen hebben voor de groepslossingen vanaf het jaar 2011 het volgende 
voorstel: 
 
Alle Belgische vluchten (oude en jonge duiven en africhtingsvluchten): 
Lossing in 2 groepen. Rayon 1 en 2 gezamenlijk en Rayon 3 en 4 gezamenlijk. 
 
Alle “Franse” vitesse vluchten: 
Lossing in 1 groep. Alle rayons gezamenlijk. 
Alternatief: De huidige afspraken handhaven. 
 
Alle overige vluchten: 
De huidige afspraken handhaven. 
De motivatie voor bovengenoemde voorstellen is het voortschrijdende inzicht m.b.t. het 
verkrijgen van een meer regelmatige verloop van de concoursen binnen de afdeling en 
voor de jonge duiven daar bovenop het voorschrijdende inzicht dat het voor het 
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leerproces van de jonge duiven beter is. Dit zal ook zeker het spelplezier van de leden 
ten goede komen. Bijkomend voordeel is dat door het aantal groepslossingen te 
verminderen de stress voor de duiven afneemt. Ook de duiven horen telkenmale de 
duiven van andere groepen lossen. Het is de acht verenigingen van Midfondclub “De 
Langstraat” bekend dat voor het jaar 2011 de afspraken van het genomen besluit in 
oktober 2008 m.b.t. groepslossingen nog gelden. De verenigingen menen voldoende 
argumenten genoemd te hebben om dit besluit al voor het jaar 2011 te herzien. 
Mocht hiervoor geen meerderheid bestaan dan willen de acht verenigingen van 
Midfondclub “De Langstraat” dit voorstel indienen voor de najaarsvergadering van het 
jaar 2011.  
 
Préadvies Bestuur Brabant 2000 
Bestuur Brabant 2000 houdt voor seizoen 2011 vast aan de gemaakte afspraken van de 
ALV oktober 2008, waarin deze groepslossing voor 3 jaar is vastgelegd. Echter zal het 
Bestuur Brabant 2000 de mogelijkheid onderzoeken om vanaf seizoen 2012 andere 
groepslossingen mogelijk te maken, mede door het teruglopende aantal leden en de 
hoeveelheid duiven. 
 

 2007 Dhr. Paenen (Gevleugelde Luchtstormers te Goirle  
o Heeft geen goed gevoel bij het préadvies en wijst op de reeds gemaakte 

afspraken.  
o Vraagt om een verduidelijking voor mogelijk andere groepslossingen zoals 

genoemd binnen het préadvies en verwijst hierbij naar het voorwoord. 
 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Ontkent een verband tussen het préadvies en het voorwoord. 

 

 2007 Dhr. Paenen (Gevleugelde Luchtstormers te Goirle  
o Vraagt of de terugloop van het aantal leden mogelijk een oorzaak kan vinden 

in de wijze van groepslossingen. 
 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Bij minder leden is er sprake van minder duiven en zal de kans op 

kampioenschappen mogelijk verminderen en dus ook mogelijk de 
spelvreugde. 

 

 2007 Dhr. Paenen (Gevleugelde Luchtstormers te Goirle  
o Is van mening dat het bestuur aangeeft dat er een verband is tussen 

groepslossingen en de afname van het aantal leden. 
 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Betreurt dat dit beeld is ontstaan door het préadvies. 

 

 Besluit ALV 
o Conform préadvies 
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1910 CC Breda te Breda 
Bij deze willen wij vragen om de duiven van de opleervluchten Duffel en Strombeek net 
als vanouds gewoon weer bij onze vereniging te komen laden , dit uiteraard ook met de 
jonge duiven. 
 
Préadvies Bestuur Brabant 2000 
Bestuur Brabant 2000 werkt dit seizoen niet met verkorte ophaalroutes op de 
africhtingsvluchten. Er zal dus bij iedere vereniging opgehaald worden m.u.v. de 
Pommeroeul vluchten op zaterdagavond. 
 

 Besluit ALV 
o Conform préadvies 

 
2023 - Luchtpost te Udenhout 
Kunnen de africhtvluchten van de jonge duiven vanuit 2 verschillende losplaatsen 
gehouden worden en dan per groep gelost worden daarnaast is de wens bij warm weer 
vroeger te lossen, b.v. om 6.30 uur of 7.00 uur. Dan zijn de duiven misschien al voor 
warmte thuis en worden niet zoveel jonge duiven verspeeld.  
 
Préadvies Bestuur Brabant 2000 
In seizoen 2010 is de mogelijkheid geboden om op de zondagen met verkorte 
ophaalroute af te richten vanuit diverse losplaatsen. Van deze mogelijkheid is nauwelijks 
gebruik gemaakt door de leden en om die reden kiest bestuur Brabant 2000 ervoor om 
weer af te richten als voorheen, vanaf één losplaats. V.w.b. het tijdstip van lossen wil het 
Bestuur dit overlaten aan onze lossingscommissie.  
 

 Besluit ALV 
o Conform préadvies 

 
1963 - Steeds Sneller te Rucphen 
 
Voorstel 1 
Trainingsduiven toelaten het hele jaar door omdat: 
1: het wordt in de meeste afdelingen al toegepast 
2: veel minder papier en denkwerk 
3: een voordeel voor liefhebbers die meerdere spelsoorten spelen 
4: er kunnen meer duiven worden verwacht dus meer inkomsten voor Brabant 2000 
5: competitie wordt eerlijker 
 
Préadvies Bestuur Brabant 2000 
Bestuur Brabant 2000 ondersteunt dit voorstel m.u.v. de nationale concoursen.  
E.e.a. zal in het najaar van 2011 worden geëvalueerd. 
 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Geeft de garantie dat bij aanname van het voorstel de inzet van 

trainingsduiven geëvalueerd zal worden aan het einde van het seizoen.  
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o Noemt de economische voordelen van trainingsduiven en noemt het de 
betaalbaarheid van het sportieve aspect. 

 

 2022 Dhr. Marinus (Tilburgse Bond te Tilburg) 
o Noemt trainingsduiven een goede zaak, maar wijst op een negatieve invloed 

voor de vluchten vanuit Pommeroeul op zondag. 
 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Wenst Pommeroeul ook met trainingsduiven voorlopig te handhaven en 

noemt daarbij de samenwerking met afdeling Zeeland met het gezamenlijk 
vervoer van duiven Pommeroeul om ook deze vluchten rendabel te laten zijn. 

 

 1939 Dhr. De Rooij (Oosterhoutse Bond te Oosterhout) 
o Ziet dit voorstel als een herhaling en geeft aan dat ook op dagfondvluchten en 

bij jonge duiven trainingsduiven mogelijk zijn binnen dit voorstel. 
 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Wenst over te gaan tot een schriftelijke stemming aangezien alle meningen al 

op een eerdere ALV genoemd zijn. 
 

 1939 Dhr. De Rooij (Oosterhoutse Bond te Oosterhout) 
o Noemt de spelvreugde en wijst op een meerderheid tegen trainingsduiven 

tijdens de voorgaande ALV. 
 

 2002 Dhr. V.d. Linden (Dongen te Dongen) 
o Noemt de spelvreugde van met name de basisvereniging en oppert een 

alternatief voorstel om de aantallen binnen basisverenigingen te kunnen 
handhaven. 

 

 1928 Dhr. Clarijs (Vredesduif te Lepelstraat) 
o Is van mening dat dergelijke voorstellen niet in stemming kunnen worden 

gebracht. 
o Beaamt het economisch voordeel, maar noemt de vermindering van het 

aantal duiven in concours als een groot nadeel. 
 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Gaat over tot een schriftelijke stemming om herhaling van meningen te 

voorkomen. 
 

 Resultaat stemming 
o 1.052 voor / 892 tegen / 51 blanco (1.995 stemmen totaal) 

 

 Besluit ALV 
o Trainingsduiven zijn op alle vluchten toegestaan, met uitzondering van 

nationale (sectorale) concoursen. 
o Trainingsduiven worden per einde vliegseizoen 2011 geëvalueerd. 
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 2022 Dhr. Marinus (Tilburgse Bond te Tilburg) 
o Wijst op het recht dat een individueel lid het recht moet hebben om binnen 

de eigen vereniging trainingsduiven in te korven. 
 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Bevestigt dit recht, maar geeft aan dat een vereniging op basis van een 

unaniem besluit hier van af zou kunnen wijken. 
 
Voorstel 2 
Een zesde dagfondvlucht in 2012 op het programma te plaatsen, dit is in veel afdelingen 
al het geval. 
 
Préadvies Bestuur Brabant 2000 
Bestuur Brabant 2000 zal dit voorleggen bij de vliegprogrammacommissie. 
 

 Besluit ALV 
o Conform préadvies 

 
Voorstel 3 
Kan Brabant 2000 er voor zorgen dat de kosten voor de klokken binnen de perken blijft 
deze lopen nu de spuigaten uit en dat kost leden. 
 
Préadvies Bestuur Brabant 2000 
Bestuur Brabant 2000 heeft gezamenlijk met alle 11 andere Afdelingen schriftelijk aan 
het NPO Bestuur zijn zorg uitgesproken. 
 

 Besluit ALV 
o Conform préadvies 

 
Voorstel 4 
Afgelopen jaren zijn onze duiven dikwijls over heel de wagen verdeeld, kan dit niet 
anders b.v. om de beurt? 
 
Préadvies Bestuur Brabant 2000 
Bestuur Brabant 2000 zal uw opmerking met de vervoerscommissie opnemen. 
 

 1963 Dhr. Roks (Steeds Sneller te Rucphen) 
o Vindt het vervelend indien jonge duiven over de wagen worden verdeeld en 

verzoekt hier rekening mee te houden. 
 

 Besluit ALV 
o Conform préadvies 

 
Voorstel 5 
Is het mogelijk om de laadroute aan te passen zodat we niet meer om 24 uur of later 
moeten laden. 
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Préadvies Bestuur Brabant 2000 
Bestuur Brabant 2000 zal uw opmerking met de vervoerscommissie opnemen. 
 

 1963 Dhr. Roks (Steeds Sneller te Rucphen) 
o Verzoekt met klem om niet later dan 24.00 uur de duiven op te komen halen. 

 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Geeft aan dat met de vervoerscommissie in contact getreden kan worden om 

e.e.a. af te stemmen. 
 

 Besluit ALV 
o Conform préadvies 

 
1980 - Wilhelminabode te Werkendam 
 
Voorstel 1 
Om vanaf de eerste vlucht de afdeling te lossen in 2 groepen, nl eerst Rayon 3 en 4 en na 
een kwartier Rayon 1 en 2. De motivatie is dat wij met de grootste afstand, pas duiven 
krijgen als bij verenigingen die 15 tot 20 km kortere afstand dus in de cc en de Baronie 
kansloos zijn. 
 
Préadvies Bestuur Brabant 2000 
Bestuur Brabant 2000 houdt voor seizoen 2011 vast aan de gemaakte afspraken van de 
ALV oktober 2008, waarin deze groepslossing voor 3 jaar is vastgelegd. 
Echter zal het Bestuur Brabant 2000 de mogelijkheid onderzoeken om vanaf seizoen 
2012 andere groepslossingen mogelijk te maken, mede door het teruglopende aantal 
leden en de hoeveelheid duiven. 
 

 Besluit ALV 
o Conform préadvies 

 
Voorstel 2 
Door de vele verliezen in de laatste jaren met de eerste jonge duiven vluchten, willen wij 
dat de oude duivinnen die meegaan met deze vluchten als trainingsduif samen in 1 mand 
te doen zodat ze van deze ervaren duiven leren te drinken in de mand. 
 
Préadvies Bestuur Brabant 2000 
Bestuur Brabant 2000 heeft hier geen bezwaar tegen, en wil dit verder aan de 
verenigingen overlaten. 
 

 Besluit ALV 
o Conform préadvies 

 
Voorstel 3 
Vorig jaar kwam het bestuur van Brabant 2000 met het voorstel om op de oude duiven 
vluchten trainingsduiven in te korven, dat was als voordeel dat er veel minder 
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werkzaamheden waren. Na een veel te lange discussie werd het voorstel van het Bestuur 
verworpen, omdat er andere belangen waren bij sommige verenigingen. Bij ons in de 
vereniging zijn soms wel 300 trainingsduiven, waarom moeten die een gummiring aan of 
over de inkorfantenne want die komen pas thuis na de prijzen dus je bent veel tijd kwijt 
en wij worden als eerste opgehaald. 
 
Préadvies Bestuur Brabant 2000 
Bestuur Brabant 2000 ondersteunt dit voorstel m.u.v. de nationale concoursen. 
E.e.a. zal in het najaar van 2011 worden geëvalueerd. 
 

 Besluit ALV 
o Conform reeds genomen besluit ALV 

 
1911 - Bavelse Zaterdagvliegers te Bavel 
 
Wij brengen het voorstel “trainingsduiven” nog eens op de agenda en wel met de 
volgende argumenten: 
 
 Trainingsduiven hoeven niet worden voorzien van een gummiring of geregistreerd 

worden via de inkorfantenne. Dit is zéér tijdsbesparend voor de verenigingen in 
vergelijking met invliegduiven, die wel geregistreerd dienen te worden. 

 Trainingsduiven voorkomen wellicht dat de fondliefhebbers elders gaan inkorven en 
aldus kunnen deze duiven voor de afdeling behouden blijven, althans wat betreft het 
vervoer. Dit betekent ook meer duiven voor de vracht en beïnvloed positief de 
vrachtprijs! 

 Fondduiven creëren over het algemeen extra prijzen op de vitesse en midfond en 
beïnvloeden derhalve de kampioenschappen. 

 In veel afdelingen zijn inmiddels alle vluchten, behalve de fondvluchten, ook 
trainingsvluchten. Hierdoor ontstaat competitievervalsing bij de nationale 
kampioenschappen. De concoursen zullen minder groot worden, maar kwalitatief 
toenemen. 

 De afdeling kan het voorbeeld van de afdeling Zeeland volgen door de niet-
afdelingsvluchten een dubbel stempel te geven, zowel de stempel wedvlucht als de 
stempel trainingsvlucht. 

 Ook trainingsduiven (oude duiven) toestaan tijdens de jonge duivenvluchten t/m 6 
aug. Creil. Dus trainingsduiven toestaan op alle vluchten die geen afdelingsconcours 
zijn. 

 Bij aanname van dit voorstel “trainingsduiven” kunnen de zgn. “Quievrain-vluchten” 
grotendeels of misschien helemaal komen te vervallen. 

 Als de afdeling trainingsvluchten toestaat op de wedvluchten, dan kan de vereniging 
eventueel zelf nog bepalen of een wedvlucht al dan niet trainingsvlucht is. Kan dus 
theoretisch per lokaal verschillen! 

 De aangeboden trainingsduiven moeten geënt zijn voor paramyxo. De vereniging kan 
dit controleren door de aangegeven duiven te laten registreren , en dit te vergelijken 

 (eventueel steekproefsgewijs) met de entingsformulieren . De vereniging is 
verantwoordelijk voor de juiste toepassing hiervan! 
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Préadvies Bestuur Brabant 2000 
Bestuur Brabant 2000 ondersteunt dit voorstel m.u.v. de nationale concoursen. E.e.a. zal 
in het najaar van 2011 worden geëvalueerd. 
 

 Besluit ALV 
o Conform reeds genomen besluit ALV 

 
1939 - Oosterhoutse Bond van Postduivenhouder te Oosterhout 
De Oosterhoutse Bond stelt voor in het “Pommeroeul” programma 2011 op zondag de 
volgende “africhtvluchten” voor de overnachtvliegers op te nemen:    
 
15 mei - Morlincourt 
22 mei - Creil 
29 mei - Dourdan 
 
Voor 15 mei en na 29 mei wordt steeds Pommeroeul gevlogen. Het aantal Pommeroeul 
vluchten door Brabant 2000 te bepalen. 
 
Préadvies Bestuur Brabant 2000 
Bestuur Brabant 2000 is van mening dat de “overnachtduiven” op de reguliere 
wedvluchten ook als invliegduif hun kilometers kunnen maken, en ondersteunt het 
bovenstaande voorstel niet. 
 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Noemt de inkorfmogelijkheid voor Dourdan vanuit Hank met een Belgische 

vervoerder en geeft aan dat voor Brabant 2000 een vlucht vanuit Dourdan op 
basis van de verwachte aantallen onverantwoord zou zijn. 

 

 2022 Dhr. Marinus (Tilburgse Bond te Tilburg) 
o Geeft aan dat Dourdan geen losplaats is en noemt de mogelijkheid van 

trainingsduiven. 
 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Bevestigd de mogelijkheid van trainingsduiven en noemt een voorbeeld met 

nestduiven. 
o Spreekt de hoop uit om duiven terug in de manden van Brabant 2000 te 

krijgen. 
 

 1939 Dhr. De Rooij (Oosterhoutse Bond te Oosterhout) 
o Noemt het voorstel een alternatief voor trainingsduiven en trachtte met dit 

voorstel ook meer duiven in de manden van Brabant 2000 te krijgen. 
 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Noemt een optie voor een extra opleervlucht vanuit Morlincourt en Creil. 
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 2022 Dhr. Marinus (Tilburgse Bond te Tilburg) 
o Begrijpt deze optie met de mogelijkheid voor trainingsduiven niet en noemt 

het financieel risico. 
 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Vraagt de vergadering of opleermogelijkheden op zondag vanuit Pommeroeul 

van 17 april t/m 3 juli, waarvan Morlincourt op 22 mei, 5 juni en 19 juni 
voldoende mogelijkheden bieden. 

 

 Besluit ALV 
o Op zondag zullen er opleermogelijkheden geboden worden vanuit 

Pommeroeul van 17 april t/m 3 juli, waarvan Morlincourt op 22 mei, 5 juni 
en 19 juni. 

 
9. Vliegseizoen 2010 

 2002 Dhr. V.d. Linden (Dongen te Dongen) 
o Geeft aan dat het minimum aantal vluchten, zoals genoemd binnen de 

kampioenschapen mogelijk onjuist zijn. 
 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Het minimum aantal vluchten geeft aan bij hoeveel vluchten er nog 

aftrekvluchten mogelijk zijn. 
 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Door onvoldoende belangstelling komt het informatieboekje voor leden te 

vervallen. 
 

10. Informatie NPO 

 De algemene ledenvergadering van de NPO wordt gehouden op zaterdag 19 maart 
2011. De vergaderdata in 2012 zijn 17 maart en 3 november 

 

 Herbenoemingen Bestuur NPO en beroepscollege. Bestuur: De voorzitter A. de Jong 
is aftredend en herkiesbaar. Beroepscollege: De heren W. de Vries en L.J. Krijgsman 
zijn aftredend en herkiesbaar. FBCC: De heer Huurneman aftredend en niet 
herkiesbaar 

 

 Voorstellen bestuur NPO 
Ingaande het seizoen 2011, bij NPO dagfondvluchten toestemmen dat er splitsing 
binnen de afdeling toegestaan is mits als de minimale afstand 500 km is. 
 
Bestuur Brabant 2000 
Is tegen deze opsplitsing i.v.m. verdere versnippering van de concoursen. 
 
Concept nationaal vliegschema 2012 
Start en einddatum officiële vliegseizoen 31 maart - 16 september 



 

 

 

25-06-2011  Pagina 15 van 17  

Vitesse max 6 vluchten. Midfond max 6 vluchten v/a 28 april. Eendagsfond max 6 
vluchten v/a 5 mei. Op 23/6 nationale eendaagse. Start jonge duiven op 29 juni. Op 
8/9 derby der junioren. Max 7 vluchten. Marathon vluchten 850 km en verder start 
op 01/06 met 7 vluchten. Op zaterdag 28 juli Olympische vluchten vanuit Londen en 
Berlijn 
 
Bestuur Brabant 2000 
Bestuur Brabant 2000 wil er voor pleiten om 1 midfondvlucht meer op het 
programma te krijgen, en de meerdaagse te beperken tot 6 i.v.m. duifvriendelijkheid. 
En de jonge duiven zoals vanouds terug op 10 vluchten te brengen. Het spel moet 
zich niet meer op de fond gaan richten maar ook nog op de vitesse/midfond spelers. 
 

 Voorstellen afdelingen 
 

Afd. 1 en 2 
Duidelijkheid meldsysteem, inzenden UDP’s, nationale kampioenschappen i.v.m. 
wijziging rekenaar Nationale concoursen 
 
Bestuur NPO: Er zal tijdig voldoende informatie en technische ondersteuning 
beschikbaar zijn 

 
Toekennen nationale inkorfcentra bij afdelingen 
Bestuur NPO: Verantwoordelijkheid ligt bij NPO 
 
Afslaan voor nationale/sectorale concoursen niet toestaan hiervan bij nationale en 
sectorale concoursen 
Bestuur NPO: akkoord 
 
Afd. 8 
Wijziging aantal leden per samenspel voor Nationale kampioenschappen in verband 
met het steeds kleiner worden van concoursgroepen van 100 naar 75 
Bestuur NPO: Voorzichtig aan van 100 naar 90 
 
Bestuur Brabant 2000 
Tegen deze verlaging i.v.m. kleiner worden van samenspelen. In ieder samenspel 
zitten al stille leden en combinatieleden, waardoor straks de deelname nog bestaat 
uit 40 à 50 hokken wat lijkt op 1 grote vereniging. Bestuur afdeling ziet meer in 
samenvoegen/herindelen samenspelen 

 

 Reglementswijzigingen 
Het aan en afslaan van de klokken en het uitlezen van E.C.S. dient plaats te vinden in 
het nationaal inkorfcentrum. Inmiddels is vastgesteld dat afslaan elders thans 
technisch niet mogelijk is op nat en sec vluchten. 
 
Enkele bepalingen omtrent handelswijze m.b.t. het controlestrookje van de te 
gebruiken klokrol. 
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Bij deelname aan nationale vluchten staan alle duiven op nationaal/sectoraal niveau. 
Indien inleg wordt geheven stelt bestuur NPO inleg vast. Nationale uitslagen worden 
ter beschikking gesteld via website NPO & PV. 
 
Bestuur NPO mag bepalen dat alle duiven die deelnemen aan het verplichte spel, 
zonder extra kosten voor de deelnemer, kunnen worden opgenomen in de uitslag 
van de nationale/sectorale vluchten 
 
Begrip nationale wedvluchten wijzigen in sectorale/nationale wedvlucht 
Nationaal inkorfcentrum wijzigen in sectoraal/nationaal inkorfcentrum (SNIC) 
 
Klokkenkeuringen art 64, 97 en 147 WVLR 
Onder verantwoordelijkheid van bestuur afdelingen werd 1 x in de 5 jaar iedere klok 
en E.C.S. gekeurd.  
Wijzigen: Doorhalen en ieder E.C.S. gekeurd 
Nieuw toevoegen: Onder verantwoording van de fabrikanten van de ECS wordt 
minimaal eens per 5 jaar of tijdens een afgesproken update moment zorg gedragen 
voor totale controle van het ECS.  
 
Enkele bepalingen omtrent printen en verwerken van wedvluchtgegevens uit E.C.S. 
 
Art 199 WVLR 
Toevoegen 
Indien deelnemer aan een wedvlucht gebruik maakt van een E.C.S. en de poulen op 
een inkorflijst aangeeft, dan moet het inkorfcentrum waar wordt ingekorfd, er zorg 
voor dragen dat deze poules ingevoerd worden in het elektronisch deelnamebestand. 
Het papieren origineel komt als leidend document te vervallen etc. Het digitale 
bestand is dus bindend. 
 
HHR NPO art 4 
Een inkorfcentrum voor een door of namens bestuur NPO georganiseerde nationale 
wedvlucht wordt niet toegekend aan een basisvereniging, indien niet tenminste VIJF 
was zeven spelende leden aan de wedvlucht deelnemen. 
Deelname afdeling en cc ongewijzigd.  
 
HHR NPO art 6 
Eén erf combinaties 
Vervallen de bepaling dat een combinatie uit maximaal 3 basisleden en maximaal 3 
jeugdleden mag bestaan. 

 

 Vlucht naar de toekomst 
Tijdens de ALV NPO zal door zorg van de directeur een presentatie “Stand van zaken 
Vlucht naar de toekomst” worden gehouden. De werkgroepen zijn geformeerd en 
aan de slag. Op de website van de NPO kunt u met enige regelmaat in de Nieuwsbrief 
NPO hierover lezen.  
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 2022 Dhr. Marinus (Tilburgse Bond te Tilburg) 
o Er blijft een papieren nationale/sectorale uitslag mogelijk zonder verplichting 

tegen een vergoeding. 
 

 2008 Dhr. Mutsaers (Reisduif te Hilvarenbeek)  
o Het handhaven van het aantal leden kan verschrikkelijk uitpakken voor de 

vereniging aangezien de vereniging nog over slechts 10 spelende leden 
beschikt, waarvan 8 leden een leeftijd boven 72 jaar kennen. Er bestaat voor 
deze leden geen mogelijkheid om elders in te korven. 

 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Heeft begrip voor de situatie, maar wijst op de concoursveiligheid. 

 

 1963 Dhr. Roks (Steeds Sneller te Rucphen) 
o Mogelijk kunnen controleurs van andere verenigingen de concoursveiligheid 

garanderen. 
 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Controleurs zijn in het verleden afgeschaft en bieden door de status van een 

controleur geen garanties. 
o Tijdens de navluchten zal worden nagestreefd om verenigingen zo als 

mogelijk zelfstandig in te laten korven. 
 

11. Sluiting 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

 Dankt iedereen voor zijn/haar komst en sluit de vergadering om 22.30 uur. 
 


