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Verslag Algemene Leden Vergadering Brabant 2000 
 
Datum: dinsdag 19 februari 2008 
Aanvang: 20.00 uur 
Locatie: Parkzicht te St. Willebrord 
 
Afwezig bestuur: n.v.t. 
Notulist: R. Lambrechts 
 
1. Opening en mededelingen 

− 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 ereleden 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 Herman van 
Dongen herdenken die ons in de afgelopen periode ontvallen is ten gevolge van een 
bedrijfsongeval. Herman was vele jaren een gewaardeerd lid van de convoyeursgroep 
en was door zijn inzet en enthousiasme alom gekend zowel binnen als buiten de 
afdeling Brabant 2000. 
 

− Ledenbestand 
Het ledenbestand per 1 februari 2008 bedroeg 2532 leden. Daardoor een daling van 
136 leden t.o.v. 1 februari 2007. Een ontwikkeling die ons zorgen baart. Wij als 
bestuur doen een beroep op u allen om de duivensport in positieve zin te benaderen. 
Een positieve grondslag is immers de basis tot verdraagzaamheid en sportiviteitzin 
zowel binnen als buiten de vereniging. Als we met ons allen deze signalen blijven 
afgeven zullen mogelijk leden behouden blijven die wellicht anders hun duivenjas 
definitief aan de wilgen zouden hangen. 
 

− Toekennen inmandcentra 
Door het bestuur van de afdeling is een analyse gemaakt v.w.b. het aantal inkorvende 
leden op de Nationale en Brabant 2000 concoursen. Hierbij is vastgesteld dat een 
aantal verenigingen niet aan de gestelde criteria van het NPO wedvluchtreglement 
voldoen. Met deze verenigingen zijn onlangs gesprekken gevoerd om te bezien of 
samenwerking met zusterverenigingen tot de mogelijkheden behoort. Deze gesprekken 
zijn positief en constructief verlopen. Bestuur Brabant 2000 spreekt haar hoop en 
verwachting uit dat de betreffende besturen die maatregelen zullen nemen om te 
voorkomen dat in de toekomst de inmandlicentie moet worden ingetrokken. 
Nogmaals zij opgemerkt dat om in aanmerking te komen voor een zelfstandig 
inkorfcentrum er minimaal 10 spelende leden in de vereniging moeten zijn, m.a.w. 10 
ingeleverde hoklijsten. Hieruit blijkt dat het niet om het aantal leden gaat, maar dat 
een combinatie voor 1 spelend lid telt.  
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− Samenwerking andere afdelingen 
In de afgelopen periode zijn door leden van de vervoerscommissie gesprekken 
gevoerd met vertegenwoordigers van de Afdeling Oost-Brabant teneinde 
samenwerking op het gebied van vervoer en vervoersinzet voor de toekomst 
bespreekbaar te maken. Voor de vijf meerdaags- fondvluchten en Blois (oude duiven) 
en Orleans (jonge duiven) is samenwerking voor 2008 al eenvoudig in te vullen omdat 
de duiven op dezelfde losplaats staan. Door het teruglopende aantal leden is 
verdergaande samenwerking op deze disciplines noodzakelijk teneinde de duivensport 
betaalbaar te houden. Voor de overige dagfond vluchten zal vanaf het seizoen 2009 
bekeken worden of de losplaatsen afgestemd kunnen worden. Deze gesprekken zijn 
constructief en opbouwend verlopen en op 11 augustus zal hieraan een vervolg 
worden gegeven in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de Afdelingen Zeeland, 
Brabant 2000, Oost-Brabant en Limburg.  
 

− Samenstelling bestuur 
Het bestuur van Brabant 2000 bestaat thans uit 12 bestuursleden. Overeenkomstig 
bepalingen in de statuten en huishoudelijk reglement mag dit aantal maximaal 13 
leden bedragen. Het bestuur is de mening toegedaan dat gelet op de terugloop van het 
aantal leden ook het aantal bestuursleden enigszins kan verminderen. Het beleid is er 
op gericht in de toekomst met 11 bestuursleden verder te functioneren en de afbouw 
daartoe via natuurlijke weg te laten plaatsvinden. 
 

− Start seizoen 2008 
Gelet op het feit dat ons thans geen berichten bereiken dat er beperkende maatregelen 
zullen worden genomen in verband met de pseudo vogelpest kijken we weer uit naar 
de start van het seizoen. Een seizoensstart die alleen mogelijk is door een goede 
samenwerking tussen bestuur afdeling en de besturen van de basisverenigingen en 
samenspelen. Ik vertrouw er op dat alles wederom weer in goede banen zal worden 
geleid en we kunnen genieten van onze mooie hobby. Zoals u allen inmiddels bekend 
is geworden is door bestuur NPO het beleidsvoornemen uitgesproken, dat indien door 
omstandigheden niet in Frankrijk mag worden gelost, er concoursen zullen worden 
georganiseerd in de richting van het noorden van Duitsland. Dit heeft als voordeel dat 
de duiven op hun weg naar huis in veel mindere mate zullen worden geconfronteerd 
met geaccidenteerd terrein. 
 

− 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 de vrachtprijzen dit jaar wederom niet te verhogen en te handhaven 
op het niveau van 2007. Dit i.v.m. de huidige gezonde financiële situatie van de 
afdeling. Een voordeel waarvan ieder lid dit jaar kan profiteren. E.e.a. zal tijdens de 
behandeling van het gevoerde financieel beleid door de penningmeester worden 
toegelicht. 
 

− Milieuzones 
Op landelijk en op Europees niveau worden de regels waaraan de roetuitstoot van 
(vracht) auto’s in de binnensteden moeten voldoen steeds strenger. In ons werkgebied 
zijn er direct problemen voor de binnenstad van Breda en mogelijk Tilburg. Voorlopig 
is er weer uitstel verleend tot 1 juli. Onze vrachtauto’s voldoen niet aan de milieueisen 
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volgens de norm euro 4 en zijn ook niet conform die eisen aan te passen. Als wij 
vrachtauto’s moeten gaan kopen volgens de euronorm 4 dan moeten we denken aan 
investeringen van ongeveer 100.000 euro per wagen terwijl tot op heden ongeveer 
10.000 euro voor een geschikte wagen betaald werd. 

 
− Instellen analysecommissie 

Door leden van het bestuur Brabant 2000 zijn de afgelopen jaren vele analyses verricht 
teneinde een goed beleid te kunnen nastreven. Dit vergt specifieke kennis van 
geautomatiseerde systemen en betrokkenheid bij de actieve duivensport. Teneinde de 
werkdruk van deze bestuursleden te kunnen verminderen is het bestuur van mening 
dat er een Analysecommissie dient te worden opgericht met zoveel mogelijk 
vertegenwoordigers uit de rayons. Leden die hieraan een bijdrage kunnen en willen 
leveren worden van harte uitgenodigd zich hiervoor op te geven bij het secretariaat. 
 

− Contactpersoon samenspelen 
Het bestuur Brabant 2000 is voornemens een contactpersoon aan te wijzen per erkend 
samenspel. Deze contactpersoon is een bestuurslid uit het afdelingsbestuur en zal als 
eerste aanspreekpunt fungeren bij organisatorische en of andere problemen. 
 

− Gebruik elektronisch constateersysteem door basisleden 
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 199, lid 4, dienen constateerantennes te 
worden geplaatst op maximaal 35 centimeter direct voor de invliegopening in het hok 
en mag bij plaatsing aansluitend aan de invliegopening zich niet meer dan 35 
centimeter aan de buitenzijde van het hok bevinden. Het bestuur bereikt de afgelopen 
periode signalen dat mogelijk door een aantal leden deze bepalingen niet worden 
nageleefd door constateerantennes op (grote) afstand van het hok elders aan te 
brengen. Het bestuur zal het komende seizoen hier nader op gaan toezien door middel 
van het uitvoeren van hokcontroles tijdens en direct na het thuiskomen van de duiven 
op een wedvlucht. Indien bij dergelijke controles geconstateerd wordt dat een of meer 
duiven geconstateerd zijn via een niet volgens de regels geplaatste antenne, zal geen 
enkele elektronisch geconstateerde duif voor klassering in aanmerking komen. 
 

− Communicatie met het Bestuur van de afdeling 
Ter voorkoming van teleurstellingen bij de liefhebbers, wil het bestuur duidelijk 
aangeven dat correspondentie van individuele leden met de leden van het 
afdelingsbestuur per e-mail of brief in de meeste gevallen niet behandeling zal worden 
genomen door het afdelingsbestuur. Uitzonderingen kunnen en zullen gemaakt moeten 
worden, dit ter beoordeling door het afdelingsbestuur. Het is de taak van de 
verenigingsbesturen  om deze communicatie met het afdelingsbestuur en de leden te 
verzorgen. Ook wordt er direct door leden en verenigingen gecorrespondeerd en 
gecommuniceerd met het NPO bestuur en/of directie. Het zou prettig zijn indien het 
afdelingsbestuur hierover door betreffende personen en verenigingen vooraf 
geïnformeerd wordt. Het Bestuur stelt voor bovenstaande passage op te nemen in het 
Informatieboekje voor de leden, zodat alle leden geïnformeerd kunnen zijn.  
 

− Informatieverstrekking 
Bestuur Brabant 2000 heeft zoals inmiddels bekend haar overeenkomst met Omroep 
Brabant beëindigd. Dit uit oogpunt van steeds sterk stijgende kosten voor het gebruik 
kunnen maken van een pagina op teletekst. Inmiddels is voor een veel lager bedrag 
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een overeenkomst gesloten met TV & Co alwaar u op pagina 681 alle benodigde 
informatie kan vinden. Omdat deze omroep nog niet op alle plaatsen binnen ons 
werkgebied is te zien zal alle informatie die normaliter op deze teletekstpagina wordt 
geplaatst ook binnen de nieuwsitems van de website van Brabant 2000 te zien zijn. 
Brabant 2000 online teletekst is momenteel in aanbouw en zal naar verwachting op 1 
maart 2008 zijn afgerond. Door vertegenwoordigers van TV & Co is ons medegedeeld 
dat wellicht nog dit jaar het gehele werkgebied van Brabant 2000 gebruik zal kunnen 
maken van TV & Co. 
 

− Jeugd en beginnerszaken 
De jeugddag zal dit jaar worden georganiseerd door de Oosterhoutse Bond Van 
Postduivenhouders. De datum dat deze dag wordt georganiseerd zal u tijdig ter kennis 
worden gebracht. Het bestuur Brabant 2000 spreekt haar dank en erkentelijkheid uit 
aan het bestuur van deze vereniging. 
 

− Stichting De Luchtballon 
Voor de periode van 3 jaar zal jaarlijks een donatie van € 500,00 aan de stichting De 
Luchtballon te Ossendrecht worden overgemaakt. Deze stichting organiseert in de 
zomermaanden vakantiekampen voor kinderen in de leeftijd van 5 t/m 17 jaar met 
astma, voedselallergie en eczeem. Deze gift zal jaarlijks op de kampioenendag worden 
uitgereikt. 
 

− 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. 
Ik dank u voor uw aandacht en ik wens u een prettige en constructieve vergadering 
toe.  
 

2. Appèl verenigingen 
− Afwezig met kennisgeving 

o 1902 De Valk  Baarle Nassau 
o 1903 De Baronie  Breda 
o 1908 V.B.P.   Bergen op Zoom 
o 1975 De Vliegsport  Steenbergen 
o 1977 Terheijden  Terheijden 
o 1998 De Luchtbode  Achtmaal 

− Afwezig zonder kennisgeving 
o 1948 De Grensduif  Putte 
o 1955 De Luchtklievers Roosendaal 
o 1979 Tot Weerziens  Nieuwendijk 
o 1985 De Pelikaan  Woensdrecht 
o 1988 De Luchtpost  Langeweg 
o 1997 Steeds Sneller  St. Willebrord 

− Stemmen 
o 2247 stemmen aanwezig (totaal 2532 stemmen/leden) 

 
3. Verslag ALV 16 oktober 2007 

− 1928 Dhr. Clarijs (Vredesduif te Lepelstraat)  
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o Vraagt om verduidelijking en clementie ten aanzien van het aantal leden per 
vereniging om verenigingen met een beperkt aantal leden te kunnen laten 
blijven bestaan. 

 
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o De NPO eist volgens de statuten en het huishoudelijk reglement 10 spelende 
basisleden per vereniging om als inkorfcentrum te kunnen fungeren. 

o Dankt de notulisten. 
 
4. Jaarverslag secretaris 

− Begin van het jaar werd er alles aan gedaan om ons nieuw onderkomen in Rucphen 
startklaar te maken voor de officiële opening van 17 en 18 maart 2007. Veel arbeid is 
er door onze vrijwilligers verricht en wij mogen terugzien op een zeer goed bezochte 
opening. De officiële opening werd verricht door voorzitter W. Jongh en 
loodsbeheerder A. Swagemakers. Vele genodigden, verenigingen en afdelingen gaven 
acte de presence en veel lof werd uitgesproken over ons nieuwe vervoerscentrum. 

 
− Vliegseizoen 2007 

Een geweldige goede start van het vliegseizoen 2007. April was een maand met mooi 
weer en werden er veel duiven ingekorfd. Iedereen was op dat moment tevreden. De 
maand mei en vooral de vlucht vanuit Pithiviers zal lang in ons geheugen blijven. Vele 
goede midfond duiven gingen verloren en wij zullen ernaar blijven gissen hoe dit in 
hemelsnaam mogelijk was. Na deze tegenslag werden we in de maand juli 
geconfronteerd met de vogelgriep in Frankrijk en werden de grenzen gesloten voor 
onze duiven. Een alternatief programma werd opgesteld richting Duitsland, waarmee 
niet altijd al onze leden tevreden waren. De meeste vluchten vanuit Duitsland 
verliepen vrij goed maar ook onze fondspelers waren niet blij met de vlucht vanuit 
Passau want ook hier werden grote verliezen geleden. Het was eind juli voor dat 
Frankrijk toestemming gaf met de duiven binnen te mogen. Daarna verliep het seizoen 
naar behoren met over het algemeen veel jonge duiven en weinig verliezen. Hoeveel 
duiven werden er in seizoen 2007 verzonden: Vitesse O. Duiven 212.598 – Midfond 
O. Duiven 108.079 – Eendaagse Fond 33.802 – Meerdaagse Fond 23.930 – 
J. Duiven Vitesse 181.828 – J. Duiven Midfond/Fond 92.598 – Navluchten 146.235 – 
Pommeroeul 51.440 – Africhtingsvluchten 187.274 = Totaal 1.037.784 duiven. 

 
− Bestuur 

Het afgelopen jaar hebben we vaker moeten vergaderen dan het voorafgaande jaar. De 
voorbereidingen voor de open dagen, de perikelen met de vogelgriep etc. waren hier 
de oorzaak van. Jaarlijks komt er ontzettend veel op ons af en moeten we er alles aan 
doen om te zorgen dat onze duiven en al hetgeen erom heen moet gebeuren vroegtijdig 
en goed geregeld wordt. We mogen gerust stellen dat we een goede ploeg hebben, die 
er alles aan doet dit te verwezenlijken. Ieder bestuurslid heeft hierin zijn taak en 
verantwoording. 

 
− Aantal verenigingen en leden 

Afgelopen seizoen zijn er weer 2 verenigingen afgevallen: 1941 P.V. De Hoop te 
Ossendrecht en 1930 P.V. De Posthoorn te Hoeven. Van deze verenigingen sloten de 
meeste leden zich weer aan bij een andere plaatselijke vereniging. Onze afdeling telt 
momenteel 74 verenigingen met 2532 leden. 
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Jubilea 2007: P.V. Steeds Sneller te Dinteloord: 60 jaar – P.V. Ons Genoegen te 
Zevenbergen: 60 jaar – P.V. Steeds Sneller te Rucphen: 90 jaar 

 
− Commissies en samenspelen 

Een belangrijk punt is momenteel om er voor te zorgen dat de samenspelen voldoen 
aan de eisen van de NPO om deel te kunnen nemen aan de nationale 
kampioenschappen. Brabant 2000 heeft dan ook bij de bescheiden, welke wij u voor 
de Algemene Leden Vergadering toegestuurd hebben bepaalde aandachtspunten aan 
de orde gesteld. Brabant 2000 wordt van hogerhand ook op geattendeerd ons te 
houden aan de statuten en huishoudelijk reglement NPO. Brabant 2000 verzoekt u dan 
ook, zeker het komende seizoen hier veel aandacht aan te besteden. Steek de koppen 
bij elkaar en tracht een mooi spel in je regio te behouden, zodat iedereen tevreden met 
de duivensport bezig blijft. 

 
− NPO 

Veel is er in Veenendaal weer gebeurd. Een nieuw bestuur werd gekozen en deze 
mensen zullen moeten laten blijken hier hun schouders onder te zetten om de 
duivensport interessant te houden voor onze liefhebbers. Steeds meer voorschriften 
worden ons opgelegd en wij zullen moeten trachten hieraan gevolg te geven. Tijdens 
de komende ALV NPO zullen weer vele punten besproken dienen te worden, welke 
nog steeds onbeantwoord zijn gebleven. Mochten er eventueel belangrijke feiten aan 
de orde gesteld worden, zo houden wij U hiervan op de hoogte. 

 
− Ereleden 

Brabant 2000 heeft op dit moment de navolgende leden, welke in het bezit zijn van de 
Gouden Speld van verdienste voor de afdeling: J. Geerdink te Bergen op Zoom – J. 
Roozendaal te Halsteren – Fr. Peeters te Tilburg – D. Segers te Hilvarenbeek – M.J. de 
Rooij te Oosterhout – J. Kokke te Zevenbergschenhoek – H. Vera te Loon op Zand – 
A. Swagemakers te Ossendrecht. 

 
− Secretariaat 

We hebben een goed team en zorgen ervoor dat u goed op de hoogte blijft van het 
reilen en zeilen in onze organisatie. Een belangrijke factor is ook het snel doorgeven 
van bepaalde gegevens, daar dit tegenwoordig digitaal gebeurt. Wel vragen wij alle 
secretarissen altijd tijdig wijzigingen van gegevens (e-mail adressen – verhuizingen 
etc.) door te willen geven. Alle correspondentie voor de afdeling op e-mailadres: 
l.donkers@home.nl.  
 
Pedro van Kastel – Robin Lambrechts – Louis Donkers danken eenieder voor de 
prettige samenwerking welke wij dit jaar van eenieder mochten ontvangen. 
 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Dankt het secretariaat voor de inzet. 

 
5. Jaarverslag penningmeester 

− Het boekjaar 2006/2007 heeft een positief saldo van € 15.657 opgeleverd. 
− Het balanstotaal bedraagt € 1.221.548 en het eigen vermogen € 1.179.441 
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− Penningmeester Dhr. Segers (Bestuur Brabant 2000) 
o Geeft een uitgebreide toelichting op de cijfers en laat zien dat Brabant 2000 

over een goede liquide positie beschikt. Ook de begroting wordt uitgebreid 
toegelicht. 

o De daling van het positieve saldo t.o.v. 2005/2006 wordt voornamelijk 
veroorzaakt door de latere start van het seizoen 2006.  

o De herinvesteringsreserve zal worden aangewend om het vervoerscentrum in 
Rucphen beter te beveiligen en om een mogelijke claim van een 
projectontwikkelaar voor een bouwperceel in Etten-Leur te kunnen voldoen. 

o Met andere afdelingen (Zeeland – Limburg – Oost-Brabant) zal overleg 
worden gevoerd om het vervoer efficiënter en mogelijk dus ook goedkoper te 
kunnen laten verlopen door de vluchtprogramma’s beter op elkaar af te 
stemmen.  

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

o Vraagt naar de hoogte van de rente, welke Brabant 2000 over de liquide 
middelen ontvangt en refereert naar hoge rentepercentages van erkende banken 
als SNS Bank en DSB Bank. 

 
− Penningmeester Dhr. Segers (Bestuur Brabant 2000) 

o Deposito’s leveren Brabant 2000 een rente van circa 3,8% op. 
o Dankt Dhr. Jansen voor de tip en zal andere mogelijkheden bekijken. 

 
− 1928 Dhr. Clarijs (Vredesduif te Lepelstraat)  

o Maakt zich zorgen over het mogelijk gecombineerd vervoeren samen met 
andere afdelingen en de manden die andere afdelingen gebruiken. De duiven 
dienen per afdeling gelost te worden en niet door elkaar en vraagt het bestuur 
om voorzichtigheid te betrachten. 

 
− Penningmeester Dhr. Segers (Bestuur Brabant 2000) 

o Het betreft een idee voor de toekomst en de lossingen zullen altijd per afdeling 
plaatsvinden. 

o Legt het financieel jaarverslag en de begroting ter goedkeuring voor aan de 
vergadering. 

 
− Besluit ALV 

o Met positief advies van de FBCC wordt bij acclamatie decharge verleend voor 
het financieel jaarverslag boekjaar 2006/2007 en de begroting 2007/2008. 

 
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Dankt de penningmeester en deelt mede dat de vrachtprijzen voor het seizoen 
2008 ongewijzigd zullen blijven. 

 
6. Bestuursverkiezing en benoeming (reserve) kiesmannen 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Er hebben zich geen kandidaten aangemeld 
o Verzoekt de vergadering gezien de afname van het aantal leden om het aantal 

bestuursleden natuurlijk af te laten vloeien naar 11 personen en voorlopig met 
een even aantal (12) door te gaan. 
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− Besluit ALV 

o Bij acclamatie wordt besloten het aantal bestuurleden natuurlijk af te laten 
vloeien tot 11 personen en voorlopig met een even aantal (12) door te gaan. 

o Bestuursleden Dhr. Segers – Dhr. Godschalk – Dhr. Haast – Dhr. De Waal 
worden bij acclamatie herbenoemd voor een periode van 3 jaar. 

o Kiesmannen Dhr. Jongh – Dhr. Donkers – Dhr. V.d. Linden – Dhr. 
Swagemakers (reserve) worden bij acclamatie herbenoemd voor een periode 
van 1 jaar. 

 
7. Pauze 
 
8. Samenstelling commissies 

− Teruggetreden 
o Dhr. Paenen (Vliegprogrammacommissie) 
o Dhr. Van Gils (Manifestatiecommissie) 
 

− Toegetreden 
o Dhr. De Rooij (Manifestatiecommissie) 

 
− 2022 Dhr. Jansen (Tilburgse Bond van Postduivenhouders te Tilburg)  

o Vraagt naar een mogelijke aanvulling voor de vliegprogrammacommissie na 
het vertrek van Dhr. Paenen. 

 
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Kandidaten (bij voorkeur rayon 4) kunnen zich nog melden bij het secretariaat. 
 
9. Voorstellen basisverenigingen 

− Poulegelden Brabant 2000 concoursen 
o 1953  De Grensbode  Nispen 
 

Op dit moment worden de poulegelden binnen de concoursen van Brabant 2000 
afgerekend per vereniging en niet per inkorflokaal. Brabant 2000 kijkt momenteel 
kritischer naar het aantal inkorvende leden per inkorflokaal en heeft zelfs een aantal 
verenigingen het inkorflokaal ontnomen. Echter worden deze verenigingen toch 
opgezadeld met de afrekening van de poulegelden binnen de concoursen van Brabant 
2000. Het is vreemd dat een vereniging zonder inkorflokaal toch de administratieve 
handelingen moet verrichten van vluchten die men zelf niet mag inkorven. Het 
inkorflokaal is verantwoordelijk voor het inkorven en daar horen ook de afrekeningen 
en eventuele uitbetalingen bij. Wij stellen dan ook voor artikel 9 van het 
wedvluchtreglement zodanig te wijzigen dat het inkorflokaal verantwoordelijk wordt 
voor de poulegelden en niet de vereniging. Ook binnen het rekenprogramma is hierin 
voorzien en zal dit geen problemen opleveren. 

  
Voorbeeld: 
Onze vereniging fungeert als inkorflokaal A voor de meerdaagse fondvluchten en als 
een lid van vereniging B bij ons inkorft en ook meteen afrekent (wij moeten immers 
ook de poulegegevens doorsturen naar Brabant 2000), dan ontvangen wij de 
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poulegelden van het lid van vereniging B, maar moet vereniging B wel voor de 
afdracht van de poulegelden naar Brabant 2000 zorgen. 

 
Preadvies Bestuur Brabant 2000  
Ook het bestuur is van mening dat een inkorfcentrum verantwoordelijk is voor de 
financiële afhandeling van de vluchten en steunt daarom ook het voorstel. Wel zal het 
bestuur Brabant 2000 de afdelingsconcourscommissie vragen om duidelijke instructies 
en richtlijnen op te stellen aangaande het aanleveren van de gegevens door de diverse 
rekenaars. 

 
− Besluit ALV 

o Conform preadvies 
 

− Dagfond programma 2008 
o 1953  De Grensbode  Nispen 
 

Op de laatste ALV is reeds aangegeven door verschillende verenigingen dat het 
dagfond programma van Brabant 2000 wat betreft de afstanden aan de magere kant is, 
waarbij voor veel verenigingen enkel La Souterraine boven de 600 km uitkomt. Ook 
staat wat ons betreft het dagfond programma nog niet definitief vast in tegenstelling 
tot de besluitenlijst. De aankomende NPO vergadering kon op dat moment namelijk 
nog besluiten tot een nationaal dagfond programma. Als compensatie voor de beperkte 
afstanden stellen wij dan ook voor om de vlucht vanuit Montlucon op 19-07-2008 te 
wijzigen in Limoges of Ruffec. 

 
Preadvies Bestuur Brabant 2000  
Brabant 2000 zal proberen door nauwere samenwerking met (zuidelijke) afdelingen de 
komende jaren het dagfond programma op elkaar af te stemmen. Mogelijk zal een 
afstandenmatrix worden opgesteld op basis van de kortste afstanden om zo voor alle 
leden een aantrekkelijk dagfond programma aan te kunnen bieden. Wat betreft het 
seizoen 2008 blijft bestuur Brabant 2000 het voorstel van de 
vliegprogrammacommissie steunen en wenst dan ook geen wijzigingen door te voeren. 

 
− Besluit ALV 

o Conform preadvies 
 

−−−− Sezanne 
o 1907  De Reisduif   Bergen op Zoom 
o 1908  V.B.P.   Bergen op Zoom 
o 1913 Steeds Sneller  Dinteloord 
o 1926  De Luchtgids   Halsteren 
o 1928 De Vredesduif  Lepelstraat 
o 1937 Voorwaarts  Nieuw Vossemeer 
o 1940 Welkomstvrienden Ossendrecht 
o 1976 De Zwaluw  Steenbergen 
o 1984 Vlug en Eerlijk Hoogerheide 

 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de ZUF d.d. 25 oktober 2007 is de 
stemming betreft wijziging van het Vliegprogramma 2008 besproken met de leden. 
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Niet alle afgevaardigden vanuit Rayon 1 hebben de stemming goed begrepen. Leden 
van Rayon 1 hebben de voorkeur voor Sezanne (is nu Chantilly) als losplaats op 17 
mei 2008. Graag zouden we de genomen beslissing herzien. Als Rayon 1 willen we 
het bovenstaande bespreekbaar maken tijdens de ALV d.d. 19 februari 2008. 

 
Preadvies Bestuur Brabant 2000  
Graag willen wij doorverwijzen naar het voorstel van Bestuur Brabant 2000 waarin 
wordt voorgesteld om de vlucht vanuit Chantilly op 17 mei 2008 te wijzigen in Sens en 
de vlucht vanuit Chantilly op 21 juni 2008 te wijzigen in Sezanne. 

 
− Besluit ALV 

o Conform preadvies 
 

− NPO vluchten jonge duiven 
o 1979  Tot Weerziens  Nieuwendijk 
o 1980  Wilhelminabode  Werkendam 
o 1986  De Almvliegers  Almkerk 

 
Uit het vluchtprogramma voor het komende vliegseizoen blijkt dat op 6 september a.s. 
een NPO vlucht is gepland vanuit Orleans. Middels deze brief willen wij u verzoeken 
niet de vlucht van 6 september, maar de vlucht vanuit Chantilly op 2 augustus a.s. als 
NPO vlucht te bestempelen. Reden van ons verzoek is gelegen in het feit dat in het 
midden van het (jonge) duivenseizoen over het algemeen sprake is van een maximaal 
aantal deelnemende liefhebbers per vlucht. Zoals u ongetwijfeld bekend is, wordt 
daarentegen aan vluchten die aan het eind van het seizoen vallen over het algemeen 
slechts door een beperkt aantal liefhebbers deelgenomen. In onze regio betekent dit 
concreet dat zo’n 80% van de liefhebbers niet meer deelneemt aan deze vluchten. 

 
Door een NPO vlucht te vervliegen op 2 augustus wordt bewerkstelligd dat zo veel 
mogelijk duiven in concours zijn, waardoor de vlucht niet alleen interessanter wordt, 
maar ook dat iedereen een eerlijke kans kan krijgen om zo’n belangrijke vlucht te 
winnen.  
 
Ons concrete verzoek is dan ook om het vluchtschema aan te passen, zodat de eerste 
NPO vlucht op 2 augustus plaatsvindt, de tweede op 9 augustus en de derde op 23 
augustus. Op die manier kan 2008 een heel spannend en uitdagend jonge duiven 
seizoen worden met gelijke kansen voor iedereen. 
 
Preadvies Bestuur Brabant 2000  
Het bestuur heeft geen problemen met een dergelijke wijziging en steunt dan ook het 
voorstel. Concreet zullen dan de volgende vluchten als NPO vlucht worden 
aangemerkt: 2 augustus vanuit Chantilly, 9 augustus vanuit Sens en 23 augustus 
vanuit (nationaal) Orleans. In totaal zullen dan vier afdelingsconcoursen worden 
vervlogen met de jonge duiven, aangezien ook Chantilly dan als afdelingsconcours zal 
worden aangemerkt evenals Orleans op 6 september. 
 

− Besluit ALV 
o Conform preadvies 
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10. Voorstellen bestuur Brabant 2000 
− Vrachtprijzen seizoen 2008 

 
Mede op advies van de FBCC en gezien het positieve resultaat over het boekjaar 
2006/2007 en gezien de gezonde financiële positie van de afdeling stelt het Bestuur 
voor de vrachtprijzen voor het seizoen 2008 te handhaven op het niveau van het 
seizoen 2007.  

 
Opleervluchten      :  € 0,32 per duif 
Belgische vluchten (behalve Pommeroeul op zondag) :  € 0,32 per duif 
Franse vluchten t/m Morlincourt, één nacht mand  :  € 0,32 per duif 
Franse vluchten vanaf Morlincourt, 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 
Pommeroeul (€ 0,40 af te dragen door inmandlokalen) :    € 0,50 per duif 

 
− Besluit ALV 

o Conform voorstel Brabant 2000 
 

−−−− Vliegprogramma 2008 
 

Op de najaarsvergadering van 16 oktober 2007 is, na stemming voor wat betreft het 
Midfond programma oude duiven, het vliegprogramma 2008 vastgesteld. Normaal 
gesproken is daarmee het vliegprogramma definitief. 

 
Echter met de wijziging van Sezanne van 17 mei en 21 juni in twee keer Chantilly 
wordt zeker een gedeelte van onze leden ernstig te kort gedaan door het aantal relatief 
korte midfondvluchten. Voor de liefhebbers met de kortste afstanden zijn de kansen op 
deelname aan de Olympiade onmogelijk aangezien het aantal behaalde prijskilometers 
bepalend is voor deelname. In het aangenomen vliegprogramma 2008 hebben vijf van 
de zeven midfondvluchten voor de liefhebbers met de kortste afstanden een afstand 
van minder dan 280 kilometer. 
 
Bestuur Brabant 2000 stelt dan ook voor het aangenomen vliegprogramma 2008 te 
wijzigen: 
 
Datum    Vliegprogramma 2008  Voorstel 
17 mei 2008    Chantilly    Sens 
24 mei 2008   Creil     Ongewijzigd 
31 mei 2008   Pithiviers    Ongewijzigd 
07 juni 2008   Creil     Ongewijzigd 
14 juni 2008   Sens     Ongewijzigd 
21 juni 2008   Chantilly    Sezanne 
28 juni 2008   Orleans    Ongewijzigd 

 
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Sezanne lijkt gezien de kortere afstand beter voor Orleans te passen dan Sens. 
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− 2022 Dhr. Jansen (Tilburgse Bond van Postduivenhouders te Tilburg) 
o Uit zijn onvrede over de besluitvorming en refereert naar de terugtreding van 

Dhr. Paenen bij de vliegprogrammacommissie. Binnen een democratie dient 
rekening te worden gehouden met minderheden door het advies van de 
vliegprogrammacommissie op te volgen. 

 
− 1990 Dhr. Franken (Ons Genoegen te Zevenbergen) 

o Heeft bezwaar tegen het bestuursvoorstel door terug te komen op reeds 
genomen besluiten door de ALV en spreekt zijn ongenoegen uit over Sens. 

 
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o De vliegprogrammacommissie tracht ten alle tijden rekening te houden met 
minderheden om niemand tekort te doen. Door groepslossingen wordt 
bijvoorbeeld aan minderheden gedacht. Bestuur betreurt het genomen besluit 
op de laatste ALV en komt daar in principe nooit op terug, maar heeft door 
nieuwe inzichten en nieuwe voorstellen gemeend dit wel te moeten doen. 

 
− 1932 Dhr. Schoep (Oranje Boven te Klundert) 

o Is teleurgesteld in de keuze voor Sens en ziet liever beide vluchten vanuit 
Sezanne. 

 
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Ziet geen bezwaar in de stap van Creil naar Sens en om het besluit op de 
laatste ALV niet helemaal te negeren is voor Sens en Sezanne gekozen. 

 
− 1932 Dhr. Schoep (Oranje Boven te Klundert) 

o Uit zijn onvrede over het niet accepteren van het voorstel van de 
vliegprogrammacommissie en het negeren van het voorstel door de 
basisverenigingen betreffende dit onderwerp. 

 
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Door het omdraaien worden geen 2 lange midfondvluchten achter elkaar 
vervlogen ten aanzien van Orleans. Er bestaat een mogelijkheid tijdens de 
komende ALV met nieuwe voorstellen te komen voor het seizoen 2009. 

 
− Besluit ALV 

o Conform voorstel Brabant 2000 
 
11. Vliegseizoen 2008 

− Samenspel Hoeven/Etten-Leur zal ophouden te bestaan 
o 1918 De Eendracht te Etten Leur zal toetreden tot De Westhoek ’70 
o 1931 De Reisduif te Hoeven zal onder voorwaarden deelnemen bij R.B.O.S. 
 

− 1984 Dhr. Jansen (Vlug en Eerlijk te Hoogerheide) 
o Merkt op dat Tarbes op 26 juli vervlogen zal worden i.p.v. 26 april zoals 

vermeld staat bij de kampioenschappen. 
 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Dankt Dhr. Jansen voor zijn oplettendheid. 
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o Mutaties voor het informatieboek dienen nog z.s.m. te worden ingeleverd bij 
Dhr. Van Kastel. 

 
− Besluit ALV 

o Concoursgevende organisaties, erkende samenspelen, kampioenschappen 
Brabant 2000, kampioenschappen Nationaal en opleerprogramma 2008 
vastgesteld conform voorstellen Brabant 2000 

 
12. Informatie NPO 

− Op zaterdag 8 maart is de Algemene Leden Vergadering NPO. Het nieuwe NPO 
Bestuur werkt op een gestructureerde manier aan een betere organisatie en op een 
aantal punten is al vooruitgang te bespeuren. 

− Op de agenda voor de ALV staan een groot aantal standaard punten zoals: 
o Vaststelling notulen 
o Vaststellen vergaderdata 2009 
o Verkiezingen Bestuur, Beroepscollege en FBCC 
o Jaarrekening boekjaar 2006/2007 met een positief resultaat van € 49.000 
o Dechargeverklaringen 
o Begroting boekjaar 2008/2009 met voorstel contributie NPO € 11 per lid 
o Jaarverslag secretaris  

− Daarnaast staan er een aantal belangrijke zaken op de agenda. 
 

− Regeling neutralisatietijd 
Een onderwerp wat al veel discussiestof heeft opgeleverd is de regeling 
Neutralisatietijd. In 2005 werd door het toenmalige NPO bestuur een nieuwe regeling 
voorgesteld die de problemen op zou lossen. Dit jaar is gebleken dat dit absoluut niet 
het geval was. Een deskundige commissie heeft opnieuw veel tijd en energie gestoken 
in verbeteringen. Diverse rekenmethoden zijn, ondersteund met praktijksituaties, 
gepresenteerd op landelijke bijeenkomsten en iedereen die daarvoor belangstelling had 
kon daarbij aanwezig zijn. Het voorstel waar door middel van een formule voor alleen 
de duiven die in de neutralisatietijd geconstateerd worden een Neutralisatie Factor 
vastgesteld wordt werd unaniem als meest ideale oplossing omarmd. De voornaamste 
uitgangspunten bij deze regeling is het voorkomen van nachtelijke aankomsten door 
goede afspraken over de lossingstijden rekening houdend met de te verwachten 
weersomstandigheden op de lossingsdag en voor zover mogelijk vasthouden aan het 
feit dat de duiven ingekorfd zijn voor een meerdaagse fondvlucht. 
 
Bestuur Brabant 2000 ondersteunt dit voorstel. 

 
− 1937 Mevr. Van Geel (Voorwaarts te Nieuw Vossemeer) 

o Geeft een uitgebreide toelichting op de nieuwe neutralisatietijd en refereert 
naar de voorlichtingsbijeenkomsten door de NPO, waar een heldere toelichting 
is gegeven en de in het verleden gehanteerde methodes zijn geanalyseerd. 

o Formules en voorbeelden over de exacte berekenmethodes zijn te vinden op de 
website van de NPO. 

o Oplossing is kiezen voor langere afstanden en rekening houden met de 
lossingstijd om nachtvliegen te voorkomen. Voor de olympiade dient minimaal 
800 kilometer te worden vervlogen. 

 



 
 
 

26-04-2009  Pagina 14 van 16  

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Dankt Mevr. Van Geel voor de toelichting. 
o Op dit moment zijn de afstanden van de door de NPO voorgestelde vluchten 

tekort. Brabant 2000 zal dan ook minimaal 3 vluchten richting 1000 kilometer 
voorstellen samen met de afdeling Zeeland. 

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

o Nachtvliegen lijkt niet te voorkomen, maar nachtelijke aankomsten wel. Later 
lossen (bijvoorbeeld 21.00 uur) is een mogelijke oplossing om zo de 
meerdaagse fond te behouden en nachtelijke aankomsten te voorkomen. 

 
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o De kansen op verongelukken zullen toenemen door het nachtelijk doorvliegen 
van de duiven. 

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

o Meent dat binnen deze discussie voornamelijk van veronderstellingen wordt 
uitgegaan en niets is aangetoond. Een proef lijkt dan ook het proberen waard. 

 
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o De WOWD zal hier nader onderzoek naar moeten doen en laat voorstellen aan 
het bestuur NPO over. Ook dient rekening te worden gehouden met het 
dierenwelzijn binnen de politiek (Partij voor de Dieren, Dierenbescherming). 

 
− Voorwaarden deelname nationale jeugdkampioenschap 

De landelijke commissie jeugd- en beginnerszaken heeft duidelijke voorwaarden 
opgesteld rekening houdend met zelfstandig spelende jeugdleden en in combinatie met 
een senior lid spelende jeugdleden.  
 
Bestuur Brabant 2000 ondersteunt dit voorstel 

 
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Brabant 2000 zal tijdens de komende ALV NPO pleiten voor langere afstanden 
op de meerdaagse fond en is ook voorstander van een splitsing bij de 
dagfondvlucht vanuit Blois in noord en zuid. 

 
13. Schriftelijke rondvraag 

− Basisleden binnen combinaties 
o 1990  Ons Genoegen  Zevenbergen e.a. (samenspel Westhoek ’70) 

 
Conform de Statuten en het Huishoudelijk reglement van de NPO dient een 
Basisvereniging te beschikken over tenminste 12 Basisleden, waarvan 10 spelende 
Basisleden om in aanmerking te komen voor toekenning van een zelfstandig 
inkorfcentrum. Om als Nationaal inkorfcentrum te mogen functioneren dienen 
tenminste 7 spelende Basisleden (ongeacht op welk niveau men deelneemt) aan de 
wedvlucht deel te nemen. Voor wedvluchten georganiseerd door, namens of met 
goedkeuring van het Bestuur Afdeling een minimum van 5 spelende Basisleden. 
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Wij zouden het begrip Basislid gewijzigd zien worden aangezien alle leden van een 
combinatie aan zowel Afdeling als NPO contributie betalen, zouden wij graag zien dat 
alle leden van een combinatie worden gezien als een Basislid, zodat bij telling van een 
vereniging alle leden van een combinatie worden geteld. 
 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Om de concoursveiligheid te kunnen waarborgen lijkt het niet wenselijk alle 

leden binnen een combinatie als basislid te tellen. 
 

− 1990 Dhr. Franken (Ons Genoegen te Zevenbergen) 
o Wenst aanpassing ledenaantallen conform voorstel. 

 
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Op dit moment zijn deze eisen vastgesteld door de NPO, maar het NPO 
bestuur houdt deze materie in de gaten. 

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

o Een lid van de NPO moet in basis het coördinaat zijn. 
 

− Aantal basisleden per basisvereniging 
o 1990  Ons Genoegen  Zevenbergen e.a. (samenspel Westhoek ’70) 

 
Gezien het feit dat de vergrijzing van de duivensport en de daarmee samenhangende 
slechte mobiliteit van vele oudere leden zouden wij ook om dit gegeven enigszins 
tegemoet te komen het Huishoudelijk Reglement van het NPO aangepast willen zien 
worden, te weten: 

 
Het minimaal aantal Basisleden per Basisvereniging te verlagen van 10 Basisleden 
naar het niveau welke wordt gehanteerd bij Nationale Inkorfcentra, te weten minimaal 
7 spelende Basisleden. 
 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Brabant 2000 zal de mening van het NPO bestuur en de andere afdelingen 

vragen. In het verleden zijn al diverse maatregelen genomen om fraude te 
voorkomen en de ledenproblematiek leeft ook bij de NPO en de andere 
afdelingen in het land. Reglementen zullen altijd noodzakelijk blijven, maar 
dienen te worden herzien als dit de ledenproblematiek kan helpen. 

 
− 2022 Dhr. Jansen (Tilburgse Bond van Postduivenhouders te Tilburg)  

o Ook andere mogelijkheden om fraude tegen te gaan dienen onderzocht te 
worden. Grensverenigingen met circa 10 spelende leden lopen op dit moment 
het meeste “gevaar” door vergrijzing van de leden. Mogelijk is het aanstellen 
van een toezichthouder of een coach voor deze verenigingen een oplossing om 
de concoursveiligheid te kunnen blijven waarborgen en te bewaken. 

 
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Brabant 2000 zal dit voorstel kenbaar maken tijdens de komende ALV NPO, 
maar er zal rekening gehouden moeten worden met de andere afdelingen. 

 



 
 
 

26-04-2009  Pagina 16 van 16  

− Vliegprogrammacommissie 
o 1990  Ons Genoegen  Zevenbergen (e.a.) 

 
Ten aanzien van uw verzoek tot wijziging van het vliegprogramma 2008 
maken wij toch ernstig bezwaar tegen uw voorstel Chantilly van 17 mei 2008 
te wijzigen in Sens, daar wij al vele jaren bezwaar maken tegen het beginnen 
van de Midfondvluchten met een vlucht van bijna de verste afstand, dit zie je 
op geen enkele discipline, tevens vinden wij het vreemd dat U als bestuur de 
vliegprogrammacommissie onbekwaam laat overkomen door uw actie, deze 
mensen hebben hierover goed na gedacht en wellicht veel tijd en energie 
gestoken, tevens verwijzen wij U naar de najaarsvergadering van 16 oktober 
2007 waarin dit vliegprogramma omtrent de Midfondvluchten reeds was 
aangenomen. 
 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o De bekwaamheid van de vliegprogrammacommissie staat niet ter discussie en 

het bestuur denkt middels het aangenomen bestuursvoorstel toch nog tegemoet 
te komen aan het oorspronkelijke voorstel van de vliegprogrammacommissie. 

 
− 1928 Dhr. Clarijs (Vredesduif te Lepelstraat)  

o Is blij met de nieuwe vergaderlocatie en voelt zich beter thuis bij Parkzicht in 
St. Willebrord dan de “schuur” (Het Turfschip) in Etten-Leur. 

 
− 2007 Dhr. Paenen (Gevleugelde Luchtstormers te Goirle) 

o Dankt Chr. v.d. Linden voor de analyse van de resultaten binnen rayon 4. 
o Vraagt opheldering over teletekst TV & CO. 

 
− 2021 Dhr. Pronk (CC Tilburg te Tilburg) 

o Vraagt naar de milieuzones en wat er mogelijk na 1 juli zal gaan gebeuren. 
 

− 1932 Dhr. Schoep (Oranje Boven te Klundert) 
o Verzoekt om de termijn tot het indienen van voorstellen met 1 week te 

verlengen om zo meer ruimte te creëren i.v.m. vakanties. 
 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Dankt Dhr. Clarijs. 
o TV & CO is momenteel nog niet in de gehele afdeling te ontvangen, maar 

spoedig zal via de website van Brabant 2000 teletekst op te vragen zijn. 
Uitslagen kunnen door verenigingen nog wel op Omroep Brabant teletekst 
geplaatst worden. 

o Zodra meer informatie betreffende de milieuzones voorhanden is zal dit 
richting de desbetreffende verenigingen worden gecommuniceerd. 

o Brabant 2000 is gebonden aan de ALV NPO en kan daarom helaas niet meer 
tijd geven. 

 
14. Sluiting 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
− Dankt iedereen voor zijn/haar komst en sluit de vergadering om 22.20 uur. 


