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Verslag Algemene Ledenvergadering Brabant 2000 

 

Datum: woensdag 23 april 2014 

Aanvang: 20.00 uur 

Locatie: Pleintje te St. Willebrord 

 

Afwezig bestuur: R. Lambrecht – A. Besters 

Notulist: P. van Kastel 

 

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 ingelaste algemene 

vergadering. Een vergadering die in het teken staat van de door bestuur NPO 

gepresenteerde voorstellen m.b.t. de organisatieontwikkeling welke tijdens de 

ingelaste algemene ledenvergadering NPO die a.s. maandag 28 april gehouden zal 

worden, zullen worden behandeld. Het bestuur Brabant 2000 hecht er waarde aan 

uw mening en visie te kennen m.b.t. die voorstellen zodat de kiesmannen van uw 

afdeling uw mening kunnen uitdragen tijdens de stemming over die voorstellen. 

Zoals u inmiddels wel opgemerkt zult hebben worden alleen de voorstellen over spel, 

spelregels en spelvreugde en daarnaast voorstellen van de werkgroep PR, 

communicatie en ledenontwikkeling behandeld. De voorstellen gedaan door de 

werkgroep Organisatie, besturen en leidinggeven zijn tijdelijk teruggenomen en 

worden verder uitgewerkt door het organisatievernieuwingsteam. 

Omdat ik zelf mede verantwoordelijk ben van de door bestuur NPO gedane 

voorstellen is het uit oogpunt van onafhankelijkheid en beïnvloeding van het proces 

wenselijk dat de verdere leiding van de vergadering in handen ligt van onze vice 

voorzitter Adri Swagemakers. 

Indien er tijdens de behandeling van de gedane voorstellen nadere toelichting 

noodzakelijk blijkt te zijn ben ik natuurlijk gaarne bereid hier nadere toelichting op te 

geven. Ik wens u een prettige en constructieve vergadering toe en geef het woord 

aan Adri Swagemakers.  

 

2. Appèl verenigingen 

− Afgemeld 

o 1909 Nooit gedacht   Bergen op Zoom 

o 1922 PV Fijnaart   Fijnaart 

o 1948 De Grensduif   Putte 

o 1968 De Luchtbode   Zegge  

o 1980 Wilhelminabode  Werkendam 

o 2007 Gevleugelde Luchtstormers Goirle 

o 2014 Pv de Luchtbode  Loon op Zand 

o 2019 De Luchtvaart   Sprang - Capelle 
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− Afwezig zonder kennisgeving 

o 1903 PV de Baronie   Breda 

o 1915 Mariapolder   Hank 

o 1924 De Nieuwe Wijk  Heijningen 

o 1940 De Welkomstvrienden Ossendrecht 

o 1947 PV de Postduif  Oudenbosch 

o 1955 De Luchtklievers  Roosendaal 

o 1964 PV de Reisduif   Sprundel 

o 1976 PV de Zwaluw   Steenbergen 

o 1979 PV tot Weerziens  Nieuwendijk 

o 1984 Vlug en Eerlijk   Hoogerheide 

o 1985 De Pelikaan   Woensdrecht 

o 1990 Ons Genoegen  Zevenbergen 

o 1999 Princenhage   Breda 

o 2013 K.P.V.    Kaatsheuvel 

o 2023 PV de Luchtpost  Udenhout 

o 2030 Gevleugelde vrienden Geertruidenberg 

 

− Stemmen 

o 1.236 stemmen aanwezig -  37 verenigingen aanwezig van totaal 61 

verenigingen. 

 

3. N.P.O. voorstellen m.b.t. organisatieontwikkeling 

 

− Vice voorzitter Dhr. Swagemakers (Bestuur Brabant 2000) 

 

Voorzitter Wim Jongh heeft zojuist de opening verricht van deze extra vergadering en 

het e.e.a. toegelicht. 

Een vergadering die in het teken staat van de organisatie ontwikkelingen van de NPO, 

waarvan de voorstellen die worden aangenomen op de extra ALV NPO van a.s. 

maandag 28 april, m.i.v. seizoen 2015 doorgevoerd zullen worden. 

De bedoeling van deze vergadering is dat onze kiesmannen weten wat de mening is 

van onze leden omtrent de voorstellen voor de NPO organisatieontwikkeling, zodat 

zij weten hoe ze moeten stemmen. 

U heeft zojuist bij binnenkomst een stemformulier ontvangen waarop de 5 

voorstellen opstaan m.b.t. sport, spel en spelvreugde. Wij gaan zo meteen even kort 

door de voorstellen heen waarna u, uw stem kunt uitbrengen op het formulier. Na 

het doornemen van de 5 voorstellen houden we een korte pauze zodat u het 

stemformulier kunt inleveren bij onze secretaris. Tijdens deze pauze worden de 

stemresultaten verwerkt in de computer en krijgt u daarna de uitslag te horen. Onze 

afdeling heeft 2 kiesmannen. Als een grote meerderheid voor een voorstel is zullen 

beide kiesmannen voor stemmen, is er een grote meerderheid tegen een voorstel 

dan stemmen ze beide tegen, en ligt het 50/50 dan zal 1 kiesman voor stemmen en 

de andere kiesman tegen. 
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Ik hoop dat ik zo het e.e.a. duidelijk verwoord heb. We gaan vanavond geen hele 

discussies houden, er moet gestemd worden zoals het voorstel er nu ligt. 

 

Over de voorstellen van PR, Communicatie, ledenontwikkeling, kleine verenigingen 

en profielen hoeven we niet te stemmen omdat het e.e.a. al reglementaire is 

vastgelegd of reeds in werking is gesteld. 

 

We gaan nu van start met het eerst voorstel: 

 

− Voorstel 1. 

Het vliegschema wat moet gaan tellen voor geheel Nederland.   

De verschillen met hetgeen we nu hebben is dat de disciplines niet achter elkaar 

worden afgewerkt, en dat de afstanden bij de jonge duiven beperkter zijn. U kunt nu 

u stem uitbrengen op het stemformulier of u voor of tegen dit vliegschema bent. 

 

− Voorstel 2. 

Is de inkorfbeperkingen, voorheen werd het onderwerp vlieglijsten genoemd. 

Dit houdt in dat voor iedere categorie 30 duiven voor aanvang van de categorie een 

vlieglijst met 30 ringnummers wordt ingeleverd. 

1 vlieglijst voor Vitesse/midfond, 1lijst voor Eendaagse fond, 1 lijst voor de 

Marathonvluchten, 1 lijst voor de Jonge duiven en nog een lijst voor 

Oud naast jong. Dus totaal 5 lijsten per liefhebber. 

U kunt nu u stem uitbrengen. 

 

− Voorstel 3. 

Is ons inziens ongelukkig uitgewerkt, hierin staan 4 voorstellen in 1. Nl. 

Aangewezen en onaangewezen kampioenschap apart vervliegen. 

1 op 3 vliegen, en 2 aftrekvluchten per categorie en op de midfondvluchten de 

punten halen uit de samenspelen i.p.v. uit de rayons. 

De hoofdmoot van dit voorstel is het onaangewezen kampioenschap losmaken van 

het aangewezen kampioenschap, echter is dit gebaseerd op de 30 aangewezen 

duiven op de vlieglijsten. Dus mocht voorstel 2 vlieglijsten NIET doorgaan, is voorstel 

3 ook onmogelijk omdat dit met elkaar verbonden is. 

De keuze is aan u om nu uw stem uit te brengen. 

 

− Voorstel 4. 

De regeling dat een nationaal inkorfcentrum in het vervolg ook 75 duiven minimaal 

moet hebben en 5 deelnemers. Dat is gemiddeld 15 duiven per liefhebber !! 

Wij als afdeling zijn de mening toegedaan dat een afdeling zelf moet bepalen voor 

hoeveel duiven zij op komen halen en dat het aantal duiven niets aanvult voor de 

concoursveiligheid. 

 

− Voorstel 5. 

Dit voorstel hoeft geen nadere toelichting te hebben. 

U kunt nu uw stem uitbrengen. 
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Dan houden we nu een korte pauze zodat u het stemformulier bij de secretaris kunt 

inleveren. 

 

4. Uitslag stemming: (Secretaris Dhr. P. van Kastel) 

 

− Voorstel 1 Vliegschema: 

o 669 stemmen voor – 567 stemmen tegen – 0 Blanco. 

 

Hier zal 1 kiesman voor stemmen en 1 kiesman tegen stemmen 

 

 

− Voorstel 2 Vlieglijsten: 

o 95 stemmen voor – 1141 stemmen tegen – 0 Blanco. 

 

Hier zullen beide kiesmannen tegen stemmen 

 

 

− Voorstel 3 Officiële kampioenschappen: 

o 344 stemmen voor – 820 stemmen tegen – 72 Blanco. 

 

Hier zullen beide kiesmannen tegen stemmen 

 

 

− Voorstel 4 Nationaal inkorfcentrum: 

o 323 stemmen voor – 891 stemmen tegen – 22 Blanco. 

 

Hier zullen beide kiesmannen tegen stemmen 

 

 

− Voorstel 5 Invliegduiven en trainingsduiven: 

o 900 stemmen voor – 315 stemmen tegen – 21 Blanco. 

 

Hier zullen beide kiesmannen voor stemmen 

 

5. Rondvraag 

 

− 1963 Dhr. Roks (P.V. Steeds Sneller te Rucphen) 

o Vraagt als voorzitter van samenspel W & O waarom de duiven van Achtmaal in 

een wagen bij rayon 1 zaten en niet bij de andere verenigingen van samenspel 

W & O op de wedvlucht Quievrain van 19 april jl.. Deze vereniging begon veel 

later met prijzen pakken terwijl ze op de kortste afstand. Hij verzoekt om 

eventueel labels te hangen aan manden waar invlieg/trainingsduiven zitten. 

Zitten, zodat concoursduiven bij elkaar in de wagen kunnen zitten. 
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− Dhr. van de Linden (Bestuur Brabant 2000) 

o Door de hoeveelheden duiven die er nu komen is het lastig om alle 

samenspelen bij elkaar in de wagens te krijgen. Labels aan manden met 

invlieg/trainigsduiven kan daarin een oplossing betekenen. 

A.s. vrijdag voor Quievrain van 26 april mogen er oranje labels gebruikt worden 

voor de manden met invlieg/trainingsduiven. A.s. vrijdag worden er bij ALLE 

verenigingen paarse labels afgegeven die in het vervolg gebruikt mogen 

worden aan manden die helemaal gevuld zijn met invlieg/trainingsduiven. 

 

− 2025 Dhr. Spiljard (PV de Postduif te Waalwijk) 

o Is verbaasd over hoe de vergadering is verlopen, vindt het jammer dat e.e.a. 

onduidelijk verwoord staat en dat er niet gediscussieerd kan worden. 

In voorstel 3 staan goede punten in die nu tegen gestemd gaan worden. 

 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Er kan niet gediscussieerd worden omdat er over de voorstellen gestemd moet 

worden zoals ze er nu liggen. Hier kan bestuur Brabant 2000 ook niets aan 

veranderen. 

o Mogelijk kunnen de kiesmannen van Brabant 2000 uitstel vragen aan bestuur 

N.P.O. om voorstel 3 NIET in stemming te nemen en dit uitgesplitst te 

behandelen op de najaarsvergadering N.P.O. 

o Dinsdag 29 april zullen de verenigingen geinformeerd worden wat de landelijke 

stemmingsuitslag geworden is. 

 

6. Sluiting 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Dankt iedereen voor zijn/haar komst en sluit de vergadering om 21.00 uur. 


