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Besluitenlijst Algemene Ledenvergadering Brabant 2000   

   

Datum: woensdag 1 maart 2023 Aanvang: 20.00 uur   

Locatie: Cafe Zaal ’t Pleintje, Kanariestraat 15, St Willebrord  

  

o Aan de penningmeester wordt decharge verleend voor de uitgevoerde werkzaamheden.   

   

o N.a.v. het verslag van de vorige vergadering ( voorstel 14 b) zal er een aanpassing 

plaatsvinden m.b.t. de kostprijs voor de jonge duiven fond.  

 

o De vrachtprijs voor de vluchten  voor de jonge duiven fond( vluchtcode wordt  F) wordt 

gelijk aan de vrachtprijs welke ook geldt voor de midfondvluchten voor de oude duiven. 

Het minimum aantal wordt 100. 

  

o N.a.v. het advies van de FBCC  ( van 13 februari  j.l.) zullen de te berekenen kosten bij het 

in werking treden van het hitteprotocol in het bestuur nader worden besproken.   

  

o De Brabant 2000 kampioenschappen zullen niet gewijzigd worden. De ALV van Br 2000 is 

tegen de wijziging van de kampioenschapsberekening zoals voorgesteld in het kader van 

Eerlijk Spel. Mocht in  het kader van Eerlijk Spel en Kampioenschappen besloten worden 

de wijziging van de kampioenschapsberekening ( grootmeester- aangewezen- asduif) al 

in 2023 in te laten gaan dan  zullen we het besluit van de Ledenraad moeten opvolgen.   

  

o Bestuursverkiezing: Cees Godschalk wordt bij acclamatie herbenoemd als bestuurslid 

voor een periode van 3 jaar. Ton de Rooij blijft de komende 3 jaar  namens Brabant 2000 

afgevaardigde voor  de Ledenraad NPO .  

  

o Door het terugtreden van Coen Verharen als lid van de FBCC ( na meer dan 25 jaar als 

onafhankelijk lid deel te hebben uitgemaakt van deze commissie)  is er een vacature 

ontstaan in deze commissie. Het is een taak van de ALV om te zorgen voor invulling van 

deze vacature. Jan van der Burgt en Christ van der Linden worden herkozen.  

  

    

    

    



o Jeugdcommissie: Er is geen bezwaar tegen de toetreding van John Doeland tot de 

Jeugdcommisssie.  

  

o Lossing op de sectorale vluchten: op de marathon in sector 1 verband .Op de dagfond en 

de jonge duivenvluchten blijft lossing  in sector 1a en sector 1b verband het maximaal 

haalbare.  

  

o De zuidelijke afdelingen organiseren geen aparte Olympiadevlucht.. Een extra vlucht is 

een verzwaring van het programma. Deelname aan Munchen van afdeling 8/9 is geen 

bezwaar, mits zelf voor aanlevering wordt gezorgd. Wel wordt op de komende 

Ledenraad met een aantal afdelingen voorgesteld om  op de nationale Issoudun een 

Olympiade stempel te krijgen.  

  

o Wijziging  van convooivoer ( nieuwe verbeterde transportmengeling i.p.v. kleine mais) is 

afhankelijk van de uitkomst van  de komende Ledenraad en de kostenverhoging die dit 

mogelijk met zich meebrengt. Afdeling 2-3-4 en 5 hanteren thans de kleine mais.   

  

o Het voorstel van het bestuur voor een contributieverhoging van Euro 2,50 m.i.v. het 

seizoen 2023 wordt aangenomen.  

  

o De laatste 3 dagfondvluchten worden bij een beperkt aantal inmandlokalen opgehaald 

zodat volstaan kan worden met 3 ophaalroutes. De voorgestelde routes , inmandlokalen  

en tijden worden aangepast. De 2 verenigingen uit Hoogerheide ( 1983 en 1984) worden  

verzocht in een apart overleg de beperking af te stemmen en het resultaat uiterlijk 9 

maart 2023 te delen met het bestuur.  

  

o Vrachtkosten worden niet aangepast. Op 1 juni 2023 zal door het bestuur worden 

beoordeeld of aanpassing  noodzakelijk is of dat een verlaging tot de mogelijkheden 

behoort.  

  

  

  


