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Verslag Algemene Leden Vergadering Brabant 2000 
 
Datum: woensdag 18 februari 2009 
Aanvang: 20.00 uur 
Locatie: Pleintje te St. Willebrord 
 
Afwezig bestuur: n.v.t. 
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 te 
vragen voor de ons ontvallen leden in de afgelopen periode. Ik vraag u hierbij een 
ogenblik stilte in acht te willen nemen. In het bijzonder willen wij Frans Goossens 
herdenken die ons in de afgelopen periode ontvallen is. Frans was vele jaren een 
gewaardeerd lid en penningmeester van de manifestatiecommissie, evenals van de 
ZUF en FBZ en werd door zijn inzet alom gewaardeerd.  
 

− Ledenbestand 
Het ledenbestand per 1 februari 2009 bedroeg 2417 leden. Een daling van 115 leden 
t.o.v. 1 februari 2008 of te wel 4,5 %. Van dit aantal leden waren 1972 GPS 
coördinaten toegekend dus evenzoveel hokken. Een ontwikkeling die onomkeerbaar 
blijkt te zijn. Ook de toename van het aantal jeugdleden blijft achter bij de 
verwachting die het bestuur enkele jaren geleden had. Het bestuur doet een beroep op 
u allen om de duivensport in positieve zin uit te dragen en daar waar mogelijk ons 
imago te verbeteren. Een goed imago en een positieve uitstraling zijn het behoud van 
de duivensport op langere termijn. Negatieve signalen naar buiten voeden de 
stellingname van politici die de duivensport zeer kritisch bekijken en wellicht willen 
beperken. 
 

− Bijzondere prestaties 2009 
Het doet het Bestuur een genoegen dat leden van de afdeling zich bij de Nationale 
Kampioenen hebben kunnen klasseren. Bij de midfond oude duiven waren dat Jac. 
Prop uit Ossendrecht en H. Bond uit Breda. Bij de eendagsfond was dit de combinatie 
Van Dongen uit Loon op Zand. Bij de eerste tien van de meerdaagse fond waren dat 
maar liefst drie leden. C. Luijckx uit St Wilebrord, J. Hamels uit Chaam en D. de 
Hoogh en Zn uit Oosterhout. Bij de jonge duiven waren Kerstens-Claessens uit Putte 
en Wout Spierings uit Waalwijk bij de eerste tien kampioenen. Ook op de Olympiade 
in Dortmund mochten leden van onze afdeling meedoen in de Sportklasse. Voor de 
eendaagse fond was dit een duif van de Comb. Braad-de Joode uit Woudrichem en 
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voor de Meerdaagse fond een duif van de Comb. Aarts uit Baarle-Nassau. 
 

− Samenwerking andere afdelingen 
In de afgelopen periode is door de besturen van de vier zuidelijke afdelingen van de 
NPO meerdere malen overleg gevoerd teneinde een eenduidig standpunt in te nemen 
en dit te vertolken op de NPO-vergaderingen. Dit om ook de belangen van de leden uit 
het zuiden zoveel mogelijk te kunnen behartigen en zo nodig te waarborgen. Dit 
overleg zal in de toekomst zoveel als nodig is worden gevoerd. Hierbij komen ook 
zaken als zoveel gezamenlijk vervoer naar de diverse lossingsplaatsen aan de orde.  
 

− Jeugddag Brabant 2000 
De jeugddag in 2008 werd georganiseerd door de Oosterhoutse Bond van 
Postduivenhouders. Werkelijk alles had het organiserende comité in de strijd gegooid 
om er een geslaagde dag van te maken. Aanvankelijk was de opkomst niet 
overweldigend maar later op de dag liep de zaal vol en kon achteraf terug worden 
gezien op een prima geslaagde dag. Het bestuur van Brabant 2000 wil hierbij haar 
nadrukkelijke dank uitspreken aan de organiserende vereniging en de jeugdcommissie 
Brabant 2000. Mede in verband met hun a.s. jubileum heeft het Bestuur van de ZUF 
verzocht de jeugddag in het jaar 2009 te mogen organiseren. 
 

− Begroting 
Traditiegetrouw staat op de voorjaarsvergadering het vaststellen van de begroting en 
het gevoerde financiële beleid op de agenda. Het bestuur heeft i.o.m. en op advies van 
de FBCC besloten ook dit jaar de vrachtprijzen wederom niet te verhogen en te 
handhaven op het niveau van 2005. Dit i.v.m. de huidige gezonde financiële situatie 
van de afdeling. Een voordeel waarvan ieder lid ook dit jaar weer kan profiteren. E.e.a. 
zal tijdens de behandeling van het gevoerde financieel beleid door de penningmeester 
worden toegelicht.  

 
− Seizoen 2009 

Bodembedekking manden 
Het bestuur is omwille van sterke verontreiniging in onze duivenwagens en op de 
lossingsplaatsen tot het besluit gekomen om geen krullen of andere vormen van 
bodembedekkers anders dan het golfkarton meer toe te staan. Het bestuur adviseert de 
inkorfcentra om, zeker op de vluchten met meer dan een nacht mand, de manden te 
voorzien van een dubbele laag karton wat een even zo goed effect sorteert. De prijs 
van het karton zal daarom worden verlaagd. Het Bestuur gaat er vanuit dat u begrip 
heeft voor deze maatregel. Op de naleving van deze maatregel zal streng gecontroleerd 
gaan worden.  
 
Bijscholing lossingsverantwoordelijken 
De leden van de lossingscommissie, de hoofdconvoyeurs en de concoursleider van de 
afdeling zullen voor het seizoen een bijscholing volgen van een weerkundige. Ook 
wordt overwogen om wekelijks op Internet meer informatie te plaatsen over het tot 
stand komen van een lossingsbesluit. 
 
Verzendmanden 
Door de terugloop van het aantal leden neemt het overschot aan manden steeds toe. 
Wij kunnen ons voorstellen dat er leden zijn die hun (jonge) duiven willen laten 



 
 
 

05-07-2009  Pagina 3 van 22  

wennen aan de verzendmanden en in de manden te leren drinken. Hiervoor bieden wij 
aan iedereen die daar in geïnteresseerd is een verzendmand (incl. drinkbak) aan voor € 
25.00 per mand. Bestellen kan via het vervoer. 
 
Pommeroeul op zondag 
Als proef zal het komende seizoen op twee zondagen vanuit Morlincourt afgericht 
worden i.p.v. Pommeroeul. 
 
Veiligstellen concoursen 
Vanaf seizoen 2009 gaat Brabant 2000 de wedvluchten digitaal veiligstellen. Dit 
vooruitlopend op een NPO besluit dat met ingang van 2010 haar intrede doet. Dit 
besluit is mede tot stand gekomen uit oogpunt van kostenbeheersing en vermindering 
van werkzaamheden. Dit betekent voor alle verenigingen met een erkend 
inkorfcentrum dat op ALLE vluchten van het Brabant 2000 vluchtprogramma een 
UDP aangemaakt moet worden, wat per e-mail verzonden moet worden naar 
COMPUCLUB. Deze e-mail dient op de dag van inkorving voor 22.00 uur verzonden 
te zijn. Dit is eveneens van toepassing bij het lichten van de klokken. Dit betekent 
voor de verenigingen dat de papieren wedvluchtbescheiden niet meer in de bekende 
witte en bruine enveloppe hoeft te worden meegegeven met het vervoer. Alle hierop 
betrekking hebbende regelgeving is opgenomen in het Wedvluchtreglement Brabant 
2000. Wanneer hiervoor behoefte is zal door het bestuur een instructieavond worden 
gegeven waarbij het digitale aanleveren etc. uitvoerig zal worden behandeld. 

 
Meldprocedure 
Ook wordt met ingang van 2009 de meldprocedure bij de Brabant 2000 concoursen 
aangepast. De verenigingsmeldposten melden vanaf dit seizoen de duiven niet meer 
telefonisch door aan de rayonmeldposten maar moeten dit digitaal gaan doen via de 
meldingssite van de Compuclub. De verenigingen die voorgaande jaren de duiven op 
de nationale concoursen digitaal hebben doorgemeld zijn inmiddels wel bekend met 
deze procedure. De meldingswijze voor ons als afdeling werkt hetzelfde als bij de 
nationale concoursen. Een uitvoerige omschrijving hierover is opgenomen in het 
wedvluchtreglement Brabant 2000.  
 
Huishoudelijk Reglement Brabant 2000 
Het huishoudelijk Reglement Brabant 2000 is aangepast overeenkomstig de 
wijzigingen die zich afgelopen jaren in het Huishoudelijk Reglement NPO hebben 
voorgedaan. In overeenstemming met de statuten Brabant 2000 dient hiervan 
goedkeuring van de Algemene ledenvergadering te worden verkregen. 
 
Reglement Samenspelen/Rayons 
Teneinde haar beleid inzichtelijk en duidelijk te maken is door bestuur Brabant 2000 
een nieuw Reglement Samenspelen/Rayons opgesteld. Hierin is regelgeving 
opgenomen waaraan samenspelen en rayons met ingang van 2009 dienen te voldoen 
teneinde erkenning te verkrijgen om als zodanig te mogen functioneren.  
 
Wedvluchtreglement Brabant 2000 
Dit al bekende reglement is bijgewerkt aan de hand van de nieuwe vorm van 
veiligstellen van de wedvluchten en meldprocedures. 
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Bundel voorschriften Brabant 2000 
De statuten Brabant 2000, het Huishoudelijk Reglement Brabant 2000, het Reglement 
Samenspelen/Rayons en het wedvluchtreglement is opgenomen in een 
informatiebundel welke u kosteloos ter beschikking zal worden gesteld. De inhoud 
hiervan is losbladig en kan zo nodig van wijzigingsbladen worden voorzien.  
 

− Informatieverstrekking 
Bestuur Brabant 2000 zal ook in 2009 alles in het werk stellen om de leden van zoveel 
mogelijk informatie te voorzien. Enerzijds gebeurt dit via e-mail en de internetsite en 
anderzijds via Brabant 10. Door vertegenwoordigers van Brabant 10 is ons 
medegedeeld dat wellicht nog dit jaar het gehele werkgebied van Brabant 2000 
hiervan gebruik zal kunnen maken. Bijkomend probleem voor 2009 zal kunnen zijn 
dat de lossingsberichten op pagina 437 van teletekst niet meer worden weergegeven. 
Dit i.v.m. het door de NOS gevoerde beleid. Bestuur Brabant 2000 zal er alles aan 
doen om onze leden zoveel mogelijk te informeren over lossingsberichten.   
 

− Slotwoord 
Als laatste wil ik mijn medebestuursleden, loodsmedewerkers en commissieleden heel 
hartelijk bedanken voor hun inzet tijdens het afgelopen winterseizoen en spreek de 
hoop en verwachting uit dat ik nog heel lang een beroep op hen kan en mag doen. 
Voorts wil ik op voorhand onze chauffeurs en bijrijders voor het komende seizoen 
weer bedanken voor hun bereidwilligheid om onze duiven op een goede en 
verantwoorde wijze te vervoeren. 
 
Ik dank U voor uw aandacht en ik wens u een prettige en constructieve vergadering 
toe. 
 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o De manifestatie Brabant 2000 zal plaatsvinden op zaterdag 24 oktober 2009 en 

mogelijk ’s middags worden gehouden met eventueel een luchbuffet. 
 

2. Appèl verenigingen 
− Afgemeld 

o 1908 V.B.P.   Bergen op Zoom 
o 1955 Luchtklievers  Roosendaal 
o 1975 Vliegsport  Steenbergen 
o 1977 Terheijden  Terheijden 
o 1991 Vredesduif  Zevenbergschenhoek 

− Afwezig zonder kennisgeving 
o 1903 Baronie  Breda 
o 1912 Alphen Vooruit Alphen 
o 1915 Mariapolder  Hank 
o 1940 Welkomstvrienden Ossendrecht 
o 1964 Reisduif  Sprundel 
o 1985 Pelikaan  Woensdrecht 
o 1988 Luchtpost  Langeweg 

− Stemmen 
o 2.149 stemmen aanwezig (totaal 2.417 stemmen/leden) 
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3. Verslag ALV 15 oktober 2008 

− 1928 Dhr. Clarijs (Vredesduif te Lepelstraat) 
o Verzoekt om tijdens de komende ALV NPO het wisselen van de vluchten 

Montauban en Mont de Marsan onder de aandacht te brengen. 
 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Dit zal zeker onder de aandacht worden gebracht. 
 

− 1928 Dhr. Clarijs (Vredesduif te Lepelstraat) 
o Is van mening dat het appèl van verenigingen geen zin heeft zonder sancties op 

te leggen bij afwezigheid. 
 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Diverse redenen van afwezigheid bieden geen mogelijkheid tot het opleggen 

van sancties. 
 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Zonder verdere opmerkingen en met dank aan de notulist wordt het verslag 

goedgekeurd. 
 
4. Jaarverslag secretaris (Dhr. L. Donkers) 
 

− Brabant 2000 gaat zijn 10e levensjaar in. Nu 10 jaar later, waarin veel veranderd is 
komen we nog steeds voor vernieuwingen te staan. Wat is veranderd en verbeterd; het 
muteren van onze leden –de verwerking en administratie van opgevangen duiven – de 
ringenadministratie –invoering van het GPS stelsel. 
Wat is er tegengevallen: het elektronisch klokken, wat toch al veel extra geld voor 
onze leden gekost heeft. 
Wij hopen met zijn allen dat er nog meer verbeteringen komen, als het maar niet 
duurder wordt voor onze leden. 
Ik zal nu trachten in het kort een overzicht te geven van de commissies uit onze 
Afdeling en een korte uitleg geven over het werk van het afgelopen jaar. 

 
− Vliegprogrammacommissie 

Deze commissie heeft ieder jaar zijn inbreng in onze organisatie. Het is niet altijd even 
gemakkelijk om het eenieder naar de zin te maken. Tenslotte proberen we met zijn 
allen hierin mee te denken. Afgelopen jaar werd de commissie verzocht te 
ondersteunen met de enquête. 
De enquête werd dit jaar weer naar onze leden verstuurd met het verzoek deze in te 
willen vullen en te retourneren naar de commissie. 
Het Bestuur en de vliegprogrammacommissie waren zeer tevreden over het aantal 
formulieren, welke teruggestuurd waren. 
Maar liefst 1380 leden hadden de moeite genomen hier gehoor aan te geven. 
Met de uitslag van deze enquête is men gaan werken. Jammer genoeg kon niet 
iedereen zich hierin vinden. Men moet wel eens de gulden middenweg bewandelen om 
verder te kunnen. 
Ook de groepslossingen hebben hierin hun aandacht gehad. 
Deze commissie heeft ook dit jaar weer prima werk verricht.  



 
 
 

05-07-2009  Pagina 6 van 22  

 
− Klokkencommissie 

Nog steeds zijn er verenigingen, waar nog niet alle klokken voldoen aan de eisen. 
Zoals u weet moeten alle klokken d.w.z. elektronische en mechanische klokken om de 
5 jaar gekeurd worden en voorzien van een NPO goedgekeurd zegel. 
Voldoet uw klok hier niet aan en constateert u in deze niet goedgekeurde klok dan 
kunnen de duiven bij controle uit het concours genomen worden. 
Graag uw aandacht hiervoor. 

 
− Vervoer 

Een van de belangrijkste commissies in onze Afdeling. Als u eens wist hoeveel tijd en 
mankracht hierin gestoken wordt zult u zeggen ik begrijp niet dat ze dit allemaal op 
kunnen brengen. Op de eerste plaats moet het wagenpark voldoen aan de eisen, die 
hieraan gesteld worden. Een jaarlijkse keuring van het wagenpark is natuurlijk 
verplicht. In de wintermaanden wordt hier nog speciaal aandacht aan besteed, alles 
moet grondig gecontroleerd worden (motoren, carrosserieën) en niet te vergeten het 
uiterlijke van de wagens. Daarnaast worden de manden, waar nodig, gerepareerd en 
wordt aan preventief onderhoud gedaan. 
Tijdens het seizoen zorgt de vervoerscommissie er o.a. voor dat alle duiven tijdig 
opgehaald worden en voor een goede planning en voldoende personeel, welke zorg 
moet dragen dat de duiven op de plaats van bestemming komen. 
Een pluim voor deze commissie, die hier voor zorgen. Ook de voorschriften voor het 
milieu die al gelden en wellicht op korte termijn van kracht worden in de steden baart 
ons zorgen.  
Wat van groot belang is bij onze chauffeurs en convoyeurs dat de verenigingen zorgen 
dat er bij het ophalen minstens twee personen aanwezig zijn en de duiven klaar staan 
om te laden. 

 
− Lossingscommissie 

Deze commissie bestond in het jaar 2008 uit twee personen. Van deze mensen wordt 
veel gevergd. Hoe laat gaan we lossen en natuurlijk niet te vergeten hoe is het weer op 
de vluchtlijn en is het verantwoord om te lossen. 

 
− Jeugd en beginners 

Jammer dat we in onze Afdeling over zo weinig jeugdleden beschikken. 
Wat is hier de oorzaak van? Moeten we misschien hier meer aandacht aan besteden! 
Onze jeugdcommissie is overal voor in. Hebt u ideeën klop even bij de commissie aan. 
Verder verlopen de jeugdconcoursen naar volle tevredenheid en worden aan het eind 
van het seizoen op een speciale Jeugddag de prijzen uitgereikt. 
Hebt U suggesties of wilt u de jeugd steunen. We horen graag uw reactie. 

 
− Concourscommissie 

Veel aandacht is dit jaar besteed aan de reglementen, welke op deze vergadering als 
agendapunt zijn aangegeven. 
De concourscommissie besteedde dit jaar o.a. ook aandacht aan het plaatsen van de 
aankomstantennes op onze hokken. De NPO heeft dit in haar reglementen opgenomen 
en e.e.a. dient nageleefd te worden. 
Wellicht kunnen we op onze Afdelingsconcoursen misschien iets extra brengen. Een 
suggestie zou kunnen zijn een Autopoule op de vluchten met de jonge duiven. 
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− Manifestatiecommissie 

Na wat omzwervingen zijn we terecht gekomen bij Café-Zaal ’t Pleintje in 
St.Willebrord. 
Na afloop van de diverse huldigingen die daar al plaats gevonden hebben waren de 
Kampioenen/Vluchtwinnaars/sponsoren/genodigden het er over eens dat een goede 
keuze gemaakt was. Helaas werden we kort na de manifestatie opgeschrikt door het 
overlijden van het commissielid de Heer  Fr.Goossens. 

 
− Financiële begeleidingscommissie 

Deze commissie adviseert en ondersteunt het bestuur daar waar nodig en voeren 
jaarlijks controle uit over het gevoerde financiële beleid. Al jaren gaat dat in goede 
harmonie en het bestuur spreekt dan ook haar dank uit aan de mensen in deze 
commissie. 

 
− Algemeen 

De overgang van Omroep Brabant naar TV & CO bracht problemen met zich mede. 
Niet overal in onze Afdeling kon men deze omroep ontvangen. 
Contact werd opgenomen met TV & CO en deze beloofden alles in het werk te stellen 
voor goede ontvangsten. Later in het jaar werd TV & CO overgenomen door Brabant 
10. Ook hier zijn goede contacten mee.  
De NPO had op de najaarsvergadering een voorstel gedaan om de PPN financieel te 
ondersteunen in haar activiteiten. Dit hield in dat gedurende een tweetal jaren de 
contributie zou worden verhoogd met € 2,00 per lid per jaar. Iedere Afdeling kon zich 
hierin vinden mits er verantwoording over de besteding van de gelden afgelegd gaat 
worden. 
Het instellen van contactpersonen voor de Samenspelen werkt nog niet zoals de 
bedoeling was. Hierbij een kleine opsomming, hetgeen in onze Afdeling leeft. 

 
− Vliegseizoen 2008 

Brabant 2000 is weer enkele jaren gevestigd in het vervoerscentrum Gastelsebaan te 
Rucphen. 
Wij mogen ons gelukkig prijzen toentertijd deze accommodatie gekocht te hebben. 
Een locatie waar we trots op mogen zijn. Goed gelegen langs de Rijksweg en voor 
eenieder goed bereikbaar. Verder weinig onderhoud aan gebouw en terrein. 
Het jaar 2008 ligt weer achter ons en ik zal trachten u een korte opsomming te geven. 
 
Vliegseizoen 2008 
Bij aanvang van het oude duivenseizoen was het weer nogal wisselvallig en dat geeft 
de liefhebber altijd niet de moed vroeg te beginnen. Ook wij hebben liever de zon dan 
de regen. 
Bij de start van het jonge duivenseizoen hadden we links en rechts nogal wat 
verliezen. 
Uiteindelijk mogen we toch wel terugzien op een behoorlijk vliegseizoen. 
 
Hoeveel duiven werden er verzonden in 2008 : 
Vitesse O.duiven 186.748 duiven 
Midfond O.duiven 106.994 duiven 
Eendaagse Fond O.d.   39.960 duiven 
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Meerdaagse Fond   24.122 duiven 
Vitesse J.Duiven 161.865 duiven 
Midf/F. J.Duiven   86.647 duiven 
Natour   140.915 duiven 
Africhtingen  176.994 duiven 
Quivrainvluchten   52.708 duiven   totaal 976.953 duiven 
 
In 2007 werden er 1.037.784 duiven verzonden. Zo U ziet 60.831 duiven minder in 
2008. Wat ook een tegenvaller was de stijging van de dieselprijs. Hier tov de begroting 
een tekort van ca € 20.000 . 
 
Ons ledental 
Brabant 2000 heeft momenteel 71 verenigingen met 2.417 leden. 
 
Wagenpark 
Hier wordt ook enorm veel aandacht aan besteedt om dit in goede banen te leiden. Wat 
ons in de toekomst zorgen kan gaan baren zijn de hoge eisen, welke gesteld worden en 
wij zeker hier rekening mee zullen moeten gaan houden. 
 
Bestuur 
Het bestuur kwam maandelijks bij elkaar om de in- en uitgaande post en het beleid te 
bepraten. Het is niet altijd even gemakkelijk om het eenieder naar de zin te maken. Per 
slot van rekening hebben wij ons te houden aan de reglementen. Daarom zijn we ook 
gestart dit alles nogmaals onder uw aandacht te brengen. Wij moeten ervoor zorgen 
dat iedereen zijn sport kan beoefenen. 
 
Financieel 
Brabant 2000 kan trots zijn op zijn financiële positie, zoals u in de stukken hebt 
kunnen lezen. 
Ook hier weer een goed beleid. 
 
Kampioenschappen/Huldigingen 
Onze kampioenen werden op 25 oktober 2008 op een waardige wijze gehuldigd in ’t 
Pleintje te St.Willebrord . Alle kampioenen nogmaals van harte proficiat. 
 
Zo heb ik in het gekort getracht voor U het jaar even door te nemen. Ik bedank 
eenieder voor hetgeen ze ook dit jaar weer voor onze sport gedaan hebben en spreek 
de hoop uit dat we altijd begrip voor elkaar mogen hebben. 

 
− Aantal verenigingen 

Afgelopen seizoen zijn er drie verenigingen ontbonden nl: 
 
1967 P.V. De Reisduif  St. Willebrord. 
1997 P.V. Steeds Sneller  St. Willebrord 
 
De meeste van deze leden hebben zich aangesloten bij Ver. 1965 P.V. De Postduif te 
St. Willebrord. 
 
1986 P.V. Almvliegers  Almkerk 
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De meeste van deze leden hebben zich aangesloten bij de verengingen in de buurt 
zoals 1979 Tot Weerziens Nieuwendijk, 1980 Wilhelminabode Werkendam, 1915 
Mariapolder Hank en 2030 de Gevleugelde Vrienden Geertruidenberg. 
 
Brabant 2000 heeft momenteel 71 verenigingen met ca 2400 leden. 

 
− Ereleden 

Brabant 2000 heeft op dit moment 11 ereleden, welke in het bezit zijn van een Gouden 
Speld.  
 
De leden van verdienste zijn: J. Geerdink Bergen op Zoom – J. Roozendaal Halsteren 
– Fr. Peeters Tilburg – D. Segers Hilvarenbeek – M.J. de Rooij Oosterhout – J. Kokke 
Zevenbergschenhoek – H. Vera Loon op Zand – A. Swagemakers Ossendrecht – R. 
v.d. Linden Dongen – M. Haast Rijsbergen – L. Donkers Roosendaal 

 
− Secretariaat 

Het secretariaat functioneert naar alle tevredenheid. De jongeren werken hier 
fantastisch aan mee, zoals u op de vergaderingen al ervaren hebt. 
Het is geen sinecure om alles in goede banen te leiden. Ook de toekomst zal ons nog 
vele veranderingen gaan brengen. Het digitale tijdperk is niet meer weg te denken in 
onze sport en wij doen daar graag aan mee. 
 
Verder maken wij u op het volgende attent:  
Alle correspondentie Brabant 2000 naar e-mail: l.donkers@home.nl   
 
Pedro van Kastel, Robin Lambrechts en Louis Donkers danken eenieder voor de 
prettige samenwerking in het afgelopen jaar. 

 
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Dankt de secretaris en is blij dat bij Brabant 2000 geen sprake is van een 
financiële crisis en een economische recessie.. 

 
5. Jaarverslag penningmeester (Dhr. D. Segers) 

− Het boekjaar 2007/2008 heeft een positief saldo van € 4.707 opgeleverd. 
− Het balanstotaal bedraagt € 1.236.148 en het eigen vermogen € 1.184.148 

 
− Penningmeester Dhr. Segers (Bestuur Brabant 2000) 

o Spreekt zijn zorgen uit over het snel teruglopende ledenaantal. 
o Geeft een uitgebreide toelichting op de cijfers en laat zien dat Brabant 2000 

over een gezonde balans met reële bedragen beschikt en noemt de volgende 
aandachtspunten: 

� Toenemende brandstofkosten 
� Stijging kosten lossingsverguninngen door BTW 
� Circa 60.000 minder duiven 
� Het positieve resultaat kan een meevaller worden genoemd. 

o Ook de begroting wordt uitgebreid toegelicht. 
� Rekening gehouden met een daling ledenaantal met 5%. 
� Er staan enkele investeringen in het wagenpark (spuiten) en het 

vervoerscentrum (voorzieningen wateroverlast) gepland. 
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� Verhoging vergoedingen convoyeurs (laatste verhoging dateert uit 
2002). 

o Door een contributieverhoging NPO (€ 0,50) en een verplichte bijdrage PPN 
via NPO (€ 2,00) wordt de contributie met € 2,50 verhoogd. 

o De F.B.C.C. adviseert de ALV binnen het controleverslag het bestuur decharge 
te verlenen over het boekjaar 2007/2008. 

 
− 1984 Dhr. Jansen (Vlug en Eerlijk te Hoogerheide) 

o Verzoekt om een groter lettertype bij de begroting. 
o Merkt op dat het controleverslag niet door de F.B.C.C. is ondertekend en hecht 

hier waarde aan.  
 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Deze opmerkingen zullen meegenomen worden komend jaar. 

 
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Dankt de penningmeester en legt het financieel jaarverslag 2007/2008 en de 
begroting ter goedkeuring voor aan de vergadering. 

 
− Besluit ALV 

o Met positief advies van de F.B.C.C. wordt bij acclamatie decharge 
verleend voor het financieel jaarverslag boekjaar 2007/2008 en de 
begroting 2008/2009. 

 
6. Bestuursverkiezing en benoeming (reserve) kiesmannen 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. 
o Door het teruggelopen ledenaantal beschikt Brabant 2000 nog over 2 

kiesmannen. 
 

− Besluit ALV 
o Bestuursleden Dhr. Jongh – Dhr. Lambrechts – Dhr. Schellekens – Dhr. 

Dekkers worden bij acclamatie herbenoemd voor een periode van 3 jaar. 
 
o Kiesmannen Dhr. Jongh – Dhr. Donkers – Dhr. Van der Linden (reserve) 

worden bij acclamatie herbenoemd voor een periode van 1 jaar. 
 
7. Samenstelling commissies 

− 1984 Dhr. Jansen (Vlug en Eerlijk te Hoogerheide) 
o Informeert naar het rooster van aftreden F.B.C.C. 

 
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Verwijst naar het controleverslag van de F.B.C.C. waar het rooster van 
aftreden is in opgenomen. 

 
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Zonder verdere opmerkingen worden de nieuwe kandidaten benoemd voor de 
diverse commissies. 
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8. Reglementen 
 
Huishoudelijk reglement 

− 1984 Dhr. Van Loon (Vlug en Eerlijk te Hoogerheide) 
o Vraagt om meer duidelijkheid over het rooster van aftreden F.B.C.C. 
 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Brabant 2000 zal hier aandacht voor hebben, maar zonder opmerkingen zijn de 

commissieleden benoemd (dus zijn ook Dhr. Verharen en Dhr. Laros van de 
F.B.C.C. (her)benoemd). 

 
− 1998 Dhr. Van Aert (Luchtbode te Achtmaal) 

o Merkt de late verzending van de reglementen op en is van mening dat deze 
reglementen onmogelijk nu behandeld kunnen worden. 

 
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o De mutaties zijn apart vermeld en de reglementen zijn voornamelijk aangepast 
om aansluiting te vinden bij de reglementen NPO. 

 
− 1998 Dhr. Van Aert (Luchtbode te Achtmaal) 

o Vraagt naar de opmerkingen die door leden op de enquête zijn geplaatst. 
 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o De opmerkingen zijn samen met het voorwoord beschikbaar en zullen ook op 

de website van Brabant 2000 worden gepubliceerd. 
 

− 1998 Dhr. Van Aert (Luchtbode te Achtmaal) 
o Artikel 3 lid 3b (huishoudelijk reglement) betreffende gemeentegrenzen 1996 

lijkt achterhaald. 
 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Ook hier is aansluiting gezocht bij de reglementen NPO. 
 

− 1998 Dhr. Van Aert (Luchtbode te Achtmaal) 
o Verzoekt om aanpassing van dit reglement. 
 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Bestuur Brabant 2000 zal dit in overweging nemen. 

 
− 2002 Dhr. Van der Linden (Dongen te Dongen) 

o Vraagt waarom een combinatie uit maar maximaal 3 leden mag bestaan. 
 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Betreft een bepaling NPO, maar kan mogelijk worden aangepast middels een 

voorstel NPO. 
 

− 2002 Dhr. Van der Linden (Dongen te Dongen) 
o Artikel 33 lid 2 (huishoudelijk reglement) betreffende indiening voorstellen is 

onduidelijk.  
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− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Uitgangspunt is indienen voorstellen tot uiterlijk 4 weken voor ALV Brabant 
2000 en deze voorstellen worden uiterlijk 2 weken voor ALV Brabant 2000 
kenbaar gemaakt. 

o Artikel 33 lid 2 (huishoudelijk reglement) zal worden aangepast. 
 
Wedvluchtreglement 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Vanuit het oogpunt kostenbeheersing en de aangenomen reglementen NPO 

heeft bestuur Brabant 2000 besloten om in zee te gaan met Compuclub. 
Brabant 2000 is de 10e afdeling die gaat samenwerken met Compublub. 
Binnen Compuclub is reeds veel kennis en ervaring met deze techniek in huis. 

o De nieuwe werkwijze voor wat betreft veiligstellen en melden is vastgelegd in 
een aparte instructie binnen de bundel reglementen. 

o Deze bundel zal aan iedere vereniging beschikbaar worden gesteld. 
o Mogelijk is nog behoefte aan een extra instructieochtend/middag/avond. 

Verenigingen kunnen zich melden bij het bestuur. 
 

− 1913 Dhr. Vriens (Steeds Sneller te Dinteloord) 
o Verzoekt het veiligstellen te verlengen tot voor lossing van de duiven. 

 
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Controle van duiven dient voor lossing te geschieden en veiligstellen tot voor 
de lossing zou controles onmogelijk maken. Voor controle zijn de ingediende 
gegevens noodzakelijk.  

o Mogelijk kan de tijd opgerekt worden tot 23.00 uur. 
 

− 2022 Dhr. Marinus (Tilburgse Bond te Tilburg) 
o NPO reglementen schrijven voor dat gegevens op de dag van inmanden 

moeten worden veiliggesteld, dus tot 24.00 uur. 
 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Een dergelijk tijdstip maakt controles onmogelijk. De voorkeur gaat derhalve 

uit naar 22.00 uur en slechts bij hoge uitzondering tot 24.00 uur. 
 

− 2022 Dhr. Marinus (Tilburgse Bond te Tilburg) 
o Door de samenwerking met Compublub kunnen mogelijk ook samenspelen en 

rayons hier op meeliften. 
 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Kosten bedragen slechts € 0,01 per duif. Voor het seizoen 2009 blijven de 

vergoedingen aan rayons gehandhaafd. Voorstellen tot aanpassingen zullen 
naar verwachting in 2010 volgen. 

 
− 2022 Dhr. Marinus (Tilburgse Bond te Tilburg) 

o Publicatie uitslag rayon 4 brengt veel kosten met zich mee. Mogelijk kunnen 
klasseringen rayons vermeld worden binnen uitslag Brabant 2000. 
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− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Deze mogelijkheid zal onderzocht worden. 
 

− 2022 Dhr. Marinus (Tilburgse Bond te Tilburg) 
o Samenspellicenties kunnen geen gegevens indienen. 

 
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Bij de instructie is hier aandacht aan besteed. 
 

− 2022 Dhr. Marinus (Tilburgse Bond te Tilburg) 
o Mogelijk kunnen de meldingen binnen rayons beperkt worden. 

 
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Meldingen rayons kunnen per mail worden doorgestuurd en hier is voldoende 
tijd voor. De meldprocedure kan echter per rayon verschillend zijn. 

 
− 2022 Dhr. Marinus (Tilburgse Bond te Tilburg) 

o Stelt voor dat rayons de meldprocedure conform de reglementen NPO 
handhaven. 

 
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Onderschrijft dit voorstel. 
 

− 1932 Dhr. Schoep (Oranje Boven te Klundert) 
o Mogelijk kan een monopolie van Compublub voor prijsopdrijving zorgen. 

 
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o De betaalbaarheid zal door Brabant 2000 in de gaten worden gehouden. 
Contract met Compuclub is voor 1 jaar aangegaan. 

 
− 1932 Dhr. Schoep (Oranje Boven te Klundert) 

o Heeft roddels vernomen over een mogelijk onjuiste handelswijze bij de 
besluitvorming tot wijziging van rekenaar. 

 
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Concludeert dat Dhr. Schoep verkeerd is voorgelicht. 
 

− 2022 Dhr. Marinus (Tilburgse Bond te Tilburg) 
o Vraagt om uniformiteit bij uitsluiting van uitslag bij het niet tijdig melden van 

duiven. 
 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Bij calamiteiten dient altijd een mogelijkheid te worden opengehouden om 

geen sancties op te leggen. 
 

− 2022 Dhr. Marinus (Tilburgse Bond te Tilburg) 
o Verzoekt in ieder geval tot een eenduidige lijn op alle niveaus. 
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− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Begrijpt dit verzoek, maar verenigingen, samenspelen en rayons kunnen een 

afwijkend standpunt innemen. 
 

− 1939 Dhr. De Rooij (Oosterhoutse Bond te Oosterhout) 
o Vraagt of rayonconcoursen ook door Compuclub worden berekend. 

 
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Alleen Brabant 2000 concoursen worden dit seizoen door Compuclub 
berekend. 

 
− 1939 Dhr. De Rooij (Oosterhoutse Bond te Oosterhout) 

o Informeert naar de tijdigheid van de uitslag. 
 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Uitslag zal binnen een week bij de vereniging zijn via het vervoer, zoals 

voorheen. 
 

− 1939 Dhr. De Rooij (Oosterhoutse Bond te Oosterhout) 
o Gezien de beperkte kosten bij Compuclub kan ook mogelijk voor nationale 

vluchten de kosten (€ 0,30) omlaag. 
 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Deze hoge kosten zullen bij de ALV NPO onder de aandacht worden gebracht. 

 
− 2002 Dhr. Van der Linden (Dongen te Dongen) 

o Door een duif bij te laat melden op de meldingstijd te plaatsen wordt van het 
NPO reglement afgeweken. 

 
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Op deze wijze wordt een mogelijkheid geschept om een duif toch te kunnen 
klasseren. 

 
− 2002 Dhr. Van der Linden (Dongen te Dongen) 

o Vraagt aandacht voor controles binnen verenigingen. 
 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Bescheiden dienen bij de vereniging aanwezig te blijven, ondanks elektronisch 

veiligstellen. Controles zullen hier op toezien. 
 

− 2002 Dhr. Van der Linden (Dongen te Dongen) 
o Rekencommissies en concourscommissies dienen hiervan op de hoogte te 

worden gebracht. 
 

− 2022 Dhr. Jansen (Tilburgse Bond te Tilburg) 
o Vraagt hoe concreet te handelen bij het te laat melden van duiven. Vreest 

namelijk voor een rommeltje als iedere instantie zijn eigen werkwijze mag 
bepalen. 
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− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Een tijdige en juiste gegevensverstrekking blijft noodzakelijk. In principe volgt 

uitsluiting, tenzij . . .  
 

− 2022 Dhr. Jansen (Tilburgse Bond te Tilburg) 
o Pleit om het niet tijdig melden in ieder geval verplicht te melden aan de 

concoursleider Brabant 2000. 
 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Bestuur zal zich hierover beraden en op terugkomen. 

 
− 1960 Dhr. Jongenelen (Reisduif te Roosendaal) 

o Vraagt naar data voor een infoavond melden en veiligstellen. 
  

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Een handstemming om tot voldoende animo te komen volgt en verenigingen 

kunnen zich opgeven bij Dhr. Van Kastel (concoursleider Brabant 2000). Een 
dergelijke infoavond zal in ieder geval plaatsvinden in Rucphen. 

 
Reglement samenspelen & rayons + Werkinstructie veiligstellen & melden 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Bestuur Brabant 2000 heeft gemeend met een dergelijk reglement een betere 

informatieverstrekking richting samenspelen en rayons te bewerkstelligen. 
  

− 1963 Dhr. Roks (Steeds Sneller te Rucphen) 
o Lopende zaken voor deze vergadering kunnen niet aan dit nieuwe reglement 

onderhevig zijn. 
 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Bevestigd dat reglementen niet met terugwerkende kracht opgelegd kunnen 

worden. 
 

− 2002 Dhr. Van der Linden (Dongen te Dongen) 
o Informeert naar de definitie van afbreuk aan bestaande en erkende 

samenspelen bij artikel 4 lid e (reglement samenspelen). 
 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Indienen samenspelen onder 100 leden dreigen te komen door initiatieven van 

verenigingen kan van afbreuk worden gesproken. 
 

− 2002 Dhr. Van der Linden (Dongen te Dongen) 
o Vraagt om duidelijke criteria voor artikel 5 lid d (reglement samenspelen) 

betreffende het genereren van fondsen. 
 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Het genereren van fondsen dient als doel om jaarlijks een uitreiking of een 

evenement te kunnen organiseren. 
 

− 2002 Dhr. Van der Linden (Dongen te Dongen) 
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o Noemt dat bij artikel 5 lid f (reglement samenspelen) betreffende het afmelden 
voor een samenspel geen “mits” genoemd hoeft worden aangezien uitsluitend 
bij het samenspel zelf kan worden afgemeld. 

 
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Dit artikel zal nader worden bekeken en mogelijk worden aangepast. 
 

− Besluit ALV 
o Huishoudelijk reglement - Wedvluchtreglement - Reglement samenspelen 

& rayons - Werkinstructie veiligstellen & melden met ingang van 18-02-
2009 aangenomen. 

 
9. Voorstellen bestuur, basisverenigingen en schriftelijke rondvraag. 
 
Voorstellen Bestuur Brabant 2000 

 
Vrachtprijzen seizoen 2009 
 
Mede op advies van de FBCC en gezien het positieve resultaat (ondanks de hoge 
dieselprijs) over het boekjaar 2007/2008 en gezien de gezonde Financiële positie van 
de afdeling stelt het bestuur voor de vrachtprijzen voor het seizoen 2009 te handhaven 
op het niveau van het seizoen 2008.  
 
Opleervluchten      :  € 0,32 per duif 
Belgische vluchten      :  € 0,32 per duif 
Franse vluchten t/m Morlincourt, één nacht mand  :  € 0,32 per duif 
Franse vluchten vanaf Creil, één nacht mand  :  € 0,40 per duif 
Franse vluchten twee nachten mand (midfond)   :  € 0,55 per duif 
Franse vluchten dagfond     : € 0,95 per duif 
Franse vluchten meerdaagse fond    : € 1,50 per duif 
 
Vrachtprijzen zondagsvluchten verkorte ophaalroute 
 
Pommeroeul (€ 0,40 af te dragen door inmandlokalen) :    € 0,50 per duif 
Morlincourt  ( € 0,50 af te dragen door de inmandlokalen) :   € 0,60 per duif 
 

− Besluit ALV 
o Vrachtprijzen conform voorstel aangenomen. 

 
Africhtprogramma 2009 
 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Naast het africhtprogramma wordt ook 3x de mogelijkheid geboden om tijdens 

een wedvlucht jonge duiven ook oude duiven als trainingsduif mee te geven. 
 

− 1932 Dhr. Schoep (Oranje Boven te Klundert) 
o Vraagt of gummiringen noodzakelijk zijn bij trainingsduiven. 

 
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
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o Gummiringen zijn niet noodzakelijk bij trainingsduiven, maar wel bij 
invliegduiven t/m 31 mei 2009. 

 
− 1963 Dhr. Roks (Steeds Sneller te Rucphen) 

o Informeert naar de africhtvlucht Morlincourt tussen twee dagfondvluchten. 
 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Het betreft hier een proef en bij voldoende animo zal deze mogelijkheid 

wellicht uitgebreid worden in de toekomst. Voorlopig 2x Morlincourt en 3x 
inkorven oude duiven tijdens wedvluchten jonge duiven. 

 
− 2022 Dhr. Jansen (Tilburgse Bond te Tilburg) 

o Vraagt om een stemming tot meer africhtmogelijkheden jonge duiven en 
navluchten, gezien het beperkte aantal mogelijkheden. 

 
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Door onvoldoende deelname zijn deze africhtmogelijkheden beperkt. 
Initiatieven zijn altijd welkom bij voldoende animo. 

 
− 2022 Dhr. Jansen (Tilburgse Bond te Tilburg) 

o Vraagt nogmaals expliciet om een stemming tot meer africhtmogelijkheden 
jonge duiven en natour. 

 
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Zal de mening van de vergadering vragen, maar wijst op de mogelijkheden die 
reeds in de midweek worden geboden en de werkzaamheden binnen 
verenigingen. 

 
− 2017 Dhr. Op de Beek (Vredesduif te Oisterwijk) 

o Verzoekt tot meer midweekvluchten in juli. 
 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Roept de vergadering op tot handstemming en nagenoeg uitsluitend rayon 4 

heeft meer behoefte aan africhtmogelijkheden. 
 

− 2012 Dhr. Sterrenburg (Nooit Gedacht te Sprang Capelle) 
o De afstand Strombeek is te ver voor rayon 4 en verzoekt kortere afstanden. 

 
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Stemt in met de wensen van rayon 4 en in overleg zal getracht worden meer 
acceptabele africhtmogelijkheden te organiseren. 

o Vraagt rayon 4 om deze wensen duidelijk kenbaar te maken.  
 

− Besluit ALV 
o Africhtprogramma conform voorstel aangenomen. 
 
o In overleg met rayon 4 zullen meer acceptabele africhtmogelijkheden 

worden georganiseerd. 
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Voorstellen basisverenigingen 
 
1960 Reisduif   Roosendaal 
 

1. De voorstellen betreffende aanpassing van artikel 8 van uw algemeen reglement 
wedvluchten Brabant 2000.Voorstel 1: Om de berekening van de kampioenschappen 
de aftrekvlucht te laten vervallen. 

 
Pré advies Bestuur Brabant 2000: 
Bestuur Brabant 2000 ondersteunt dit voorstel niet, op de ALV van 21 februari 2006 
was het voorstel om met 1 aftrekvlucht te gaan werken met grote meerderheid van 
stemmen aangenomen (1771 stemmen voor & 894 stemmen tegen). 
 

− 1960 Dhr. Jongenelen (Reisduif te Roosendaal) 
o Is ven mening dat meningen kunnen veranderen en vraagt om een stemming. 

Verzoekt bij onvoldoende animo aftrekvluchten bij overnachtvluchten wel te 
laten vervallen. 

 
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Nieuwe voorstellen zijn niet mogelijk en roept de vergadering op tot 
handstemming, maar er blijkt geen meerderheid voor het voorstel te zijn. 

 
− Besluit ALV 

o Conform preadvies 
 

2. Voorstel 2: Indien voorstel 1 geen meerderheid krijgt dan bij de berekening van de 
kampioenschappen maximaal met één aftrekvlucht te rekenen. Dus als onverhoopt één 
vlucht niet plaatsvindt dan kan van de overige vluchten geen vlucht meer als 
aftrekvlucht worden meegenomen. 

 
Pré advies Bestuur Brabant 2000: 
Bestuur Brabant 2000 werkt momenteel al met dit voorstel, alleen bij de Midfond oude 
duiven was er nog de mogelijkheid om daarna nog een vlucht te laten vervallen, maar 
dat is in het wedvluchtreglement aangepast, en is ook daar nog maar 1 aftrekvlucht 
mogelijk. 

  
− Besluit ALV 

o Conform preadvies 
 
1910  CC Breda    Breda 
  

1. Om de Quivrain (Pommeroeul) vluchten van zondag gedeeltelijk te laten vervallen. 
 

Motivatie: 
1. Gezien de minimale winst op deze vluchten van de afgelopen jaren, welke 

eigenlijk nog afkomstig zijn doordat er duiven van buiten deze afdeling bij 
ons worden ingekorfd zou het beter zijn om deze opleer vluchten terug te 
brengen naar maximaal 6 bv. juist voor aanvang van het fondseizoen. 
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2. De duiven die dan bijna wekelijks op deze Quivrain vluchten worden 
ingekorfd moeten dan gekorfd worden op de reguliere vluchten, zodat men 
meer duiven in concours heeft en meer inkomsten voor Brabant 2000 op 
deze concoursen want als men ziet dat er al vanaf Creil oude duiven geld 
bijgebracht moet worden zou het mes van 2 kanten kunnen snijden. 

3. Bovendien zakelijk gezien wegen de financiële voordelen van € 5,-- per 
jaar niet op tegen het nadeel van afschrijving/slijtage aan het wagenpark en 
u kunt zich volledig toeleggen op de officiële concoursen en hoeven er 
gaande het seizoen géén officiële opleervluchten afgelast worden i.v.m. 
vervoerstechnische zaken omdat Quivrain koste wat kost moet doorgaan. 

4. Aangezien er meerdere verenigingen er zo ook over denken zou het u als 
bestuur van Brabant 2000 sieren dit voorstel op de voorjaarsvergadering 
van 18-02-09 in stemming te brengen.  

 
Pré advies Bestuur Brabant 2000: 
Bestuur Brabant 2000 ondersteunt dit voorstel niet. Als het aantal Pommeroeul 
vluchten zal inkrimpen, zullen ook vele liefhebbers uitwijken naar andere 
(opleer)inkorf mogelijkheden die er genoeg zijn hier in de regio (België). Pommeroeul 
opleren kan altijd doorgang vinden omdat daar maar 1 wagen voor bemand hoeft te 
worden, en een reguliere opleervlucht hebben we minimaal weer 8 chauffeurs en 
bijrijders nodig om de duiven bij alle verenigingen op te halen, wat wel een probleem 
vormt als de vluchten van zaterdag uitgesteld worden naar zondag en de konvooien 
niet terug zijn.  
 

− 1910 Dhr. Brouwer (CC Breda te Breda) 
o Heeft begrepen dat zonder winstgevendheid geen Quivrain vluchten worden 

georganiseerd. Door afgelopen seizoen nagenoeg quitte te spelen zal komend 
seizoen een verlies verwacht worden. 

 
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Mogelijk zullen de vrachtprijzen bij een verlies worden verhoogd. Beperken 
van deze vluchten zal ten koste gaan van het totale aantal duiven. 

 
− 1910 Dhr. Brouwer (CC Breda te Breda) 

o Refereert naar verliesgevende weekenden. 
 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Voor Brabant 2000 telt het totale resultaat. 

 
− 1910 Dhr. Brouwer (CC Breda te Breda) 

o Noemt minder reguliere africhtvluchten, waarbij niet gekeken is naar de 
kosten. 

 
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Hierbij is met name gekeken naar de aantallen. 
 

− 2022 Dhr. Jansen (Tilburgse Bond te Tilburg) 
o Informeert naar een tekort aan chauffeurs als mogelijke oorzaak en informeert 

naar het wervingsbeleid en een mogelijk tekort aan materieel. 
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− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Brabant 2000 heeft een overschot aan vrachtauto’s, maar de bereidheid van 
chauffeurs vormt een knelpunt. Brabant 2000 zal een actief wervingsbeleid 
moeten voeren en op zoek gaan naar extra mensen. Ook de beperking van 
reistijden bij wet voor chauffeurs is mede oorzaak aan dit probleem. 

 
− 2022 Dhr. Jansen (Tilburgse Bond te Tilburg) 

o Wellicht biedt de economische crisis ook kansen. 
 

− 1998 Dhr. Van Aert (Luchtbode te Achtmaal) 
o Vraagt hoeveel duiven op deze Quivrain vluchten van buiten de afdeling 

komen. 
 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o De schatting ligt tussen de 20% en 25%. 

 
− 1998 Dhr. Van Aert (Luchtbode te Achtmaal) 

o Meent dat dergelijke aantallen niet de bedoeling van deze vluchten kan zijn. 
 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Noemt de afnemende deelname op concoursen een landelijk fenomeen en heeft 

de aandacht.  
 

− Besluit ALV 
o Conform preadvies 

 
2012  Nooitgedacht   Sprang Capelle 
 

1. Als vereniging vinden wij dat het oefenprogramma voor onze kant van de afdeling wel 
erg summier is. Bijvoorbeeld dit jaar heeft onze vereniging daardoor maar erg weinig 
jonge duiven ingekorfd om de volgende reden: Als een liefhebber om welke reden dan 
ook zijn jonge duiven niet voor de eerste oefenvlucht zelf een paar keer kan opleren 
dan is Hazeldonk/Meer al behoorlijk ver! Als dan nog eens niet al te best weer wordt 
voorspeld of er is te weinig animo van andere verenigingen dan is de eerstvolgende 
vlucht Duffel en dat is voor ons 75 km. Daarna volgt Strombeek en dan staan we de 3e 
vlucht al in Pommeroeul. Dan haken al een aantal liefhebbers af met als argument, ik 
zet ze wel op de natoer. Vervolgens werd op de natoer ons verzoek om te lossen in 
Meer niet nagekomen doordat er weinig verenigingen hiervoor hadden gekozenen dan 
kun je late jongen ook al weer niet meegeven want die moeten ook ineens naar Duffel. 
Ons voorstel is dan ook om minstens 3 opleer vluchten te plannen in Rayon 4, waarbij 
wij denken aan Baarle-Nassau of Hazeldonk want voor ons 25-30 km is zodat je niet 
afhankelijk bent van 1 opleer kans, Wij denken dat U als afdeling daar ook baat bij 
zult hebben omdat er dan meer duiven op de jonge duivenconcoursen gezet kunnen 
worden. 

 
Pré advies Bestuur Brabant 2000: 
In het concept africhtprogramma is zowel voor de start van de jonge duiven als de 
natour een korte africhtvlucht opgenomen in het weekend. Helaas biedt het 
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programma geen ruimte voor meer africhtvluchten in het weekend. Verder willen wij 
het advies geven om ook de andere verenigingen met grote afstanden te mobiliseren 
om ook te kiezen voor deze korte africhtvluchten. Indien het aantal 
deelnemende verenigingen aan de kortere africhtvluchten hoger is, dan zal afgelasting 
niet aan de orde komen. Als het weer het doorgaan van de geplande korte africhtvlucht 
niet toelaat dan zal het Bestuur zijn uiterste best doen om een alternatief te bieden. 
Verder willen wij meegeven dat verenigingen of samenspelen ook zelf korte 
africhtvluchten mogen organiseren. De benodigde lossingsvergunning kan bij de 
afdeling aangevraagd worden en wordt gratis verstrekt. 

 
− Besluit ALV 

o Besluit bij behandeling voorstel africhtprogramma 2009 bestuur Brabant 
2000. 

 
10. Vliegseizoen 2009 

− 1947 Dhr. Gulickx (Postduif te Oudenbosch) 
o Vraagt hoe het eigendom van duiven bij liefhebbers gecontroleerd kan worden 

indien trainingsduiven ingekorfd worden. 
 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Er dient conform de reglementen te worden gehandeld. Duiven in concours 

kunnen gecontroleerd worden en moeten op de hoklijst staan. 
 

− 1947 Dhr. Gulickx (Postduif te Oudenbosch) 
o Pommeroeul is een relatief korte afstand voor het westen van Brabant 2000 en 

dwingt liefhebbers elders in te korven. Wenst een mogelijkheid tot verdere 
africhtmogelijkheden. 

 
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Brabant 2000 is de liefhebbers tegemoet gekomen met vluchten vanuit 
Morlincourt en tracht o.a. zo voldoende africhtmogelijkheden te bieden. 

 
11. Informatie NPO 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Door een vertrouwensbreuk bestuur NPO zal een nieuw bestuur gekozen 

worden. 
o Chiphouder vaste voetring mag niet worden afgezaagd. De geldigheid van de 

vaste voetring komt te vervallen indien de chiphouder wordt afgezaagd. 
 

− 1963 Dhr. Roks (Steeds Sneller te Rucphen) 
o Spreekt zijn ongenoegen uit dat veel vaste voetringen zijn beschadigd en 

gescheurd, maar ook dat er dubbele series in omloop zijn gebracht. 
 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Deelt dit ongenoegen en zal zeker kenbaar worden gemaakt. 

 
− 1963 Dhr. Roks (Steeds Sneller te Rucphen) 

o Merkt het risico van fraude op en informeert naar de schade. 
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− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Door de noodzaak om de jonge duiven te ringen bestond geen mogelijkheid 

meer om de ringen tijdig te kunnen vervangen. 
 

− 1932 Dhr. Schoep (Oranje Boven te Klundert) 
o Het ringnummer is door de chiphouder niet volledig zichtbaar. 

 
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Wellicht kunnen vaste voetringen nog gewisseld worden. 
 

− 1932 Dhr. Schoep (Oranje Boven te Klundert) 
o Vraagt of een ontvangstbevestiging mogelijk is bij correspondentie via e-mail. 

 
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Brabant 2000 zal hier aandacht voor hebben. 
 

− 1947 Dhr. Gulickx (Postduif te Oudenbosch) 
o Verzoekt ongeldigheid van vaste voetringen door afzagen chiphouder kenbaar 

te maken. 
 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Brabant 2000 zal hier voor zorgen. 

 
− 1939 Dhr. De Rooij (Oosterhoutse Bond te Oosterhout) 

o Wellicht hebben ook andere verenigingen interesse in kortere 
africhtmogelijkheden. 

 
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Deze verenigingen dienen dit tijdig kenbaar te maken. 
 

− 1939 Dhr. De Rooij (Oosterhoutse Bond te Oosterhout) 
o Mogelijk kan in 2012 een concours vanuit Londen worden georganiseerd 

samen met de Olympische Spelen. 
 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Brabant 2000 onderzoekt deze mogelijkheid al, maar naar verwachting zal 

geen toegang tot Engeland worden verkregen. Ook de WOWD is hier geen 
voorstander van en de mogelijkheden lijken beperkt. 

 
− 2002 Dhr. Van der Linden (Dongen te Dongen) 

o Informeert naar de status van goedkeuring rekenprogramma Venira Rekenaar. 
 
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Verwacht geen problemen tot goedkeuring door de NPO. 
 

12. Sluiting 
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

− Dankt iedereen voor zijn/haar komst en sluit de vergadering om 23.00 uur. 


