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Email tonderooij1@kpnmail.nl

Besluitenlijst Algemene Ledenvergadering Brabant 2000
Datum: zaterdag 6 maart 2021
Aanvang: 14.00 uur
Locatie: Digitaal vanuit Gorinchem
o Aan de penningmeester wordt decharge verleend voor de uitgevoerde
werkzaamheden.
o N.a.v. het verslag van de FBCC zullen de Bestuurskosten worden gesplitst in
kosten voor het transport van de duiven(= vervoerskosten) en
kosten voor het onderhoud van het wagenpark (= onderhoud)
De vrijwilligersvergoedingen voor het bestuur worden aangepast en zullen
apart worden vermeld e.e.a. wordt nog nader afgestemd met de FBCC.
o Op de NPO Ledenraad zal door Br 2000 gestemd worden conform de uitslag
van de ingediende stemformulieren ( dus VOOR agendapunt NPO 5a-5b-5c7b-7c-8-10b-11a-12-13-14-15-16a- 17).
o Carola Hanegraaf en Erwin Hoefnagels zijn benoemd tot nieuw bestuurslid.
Wim Jongh, Rinus Norbart en Dirk Dekkers zijn herkozen.
o Bij de FBCC is Frans Laros teruggetreden.( oproep voor aanmelding nieuw lid
FBCC om commissie aan te vullen)
o Bij de Vliegprogrammacommissie zijn Marc Palinckx en Jac van Tilbeurgh
teruggetreden
o Bij de Jeugdcommissie zijn Danny de Hoogh en Willy Jan van de Goorbergh
teruggetreden en zijn Romy van den Herik, Carola Hanegraaf en Erwin
Hoefnagels benoemd tot nieuw commissielid.
o Het voorstel van de KPV Kaatsheuvel om de dagfondvluchten in geen geval
samen te lossen met afdeling Zeeland ’96 is verworpen.
o Het voorstel van de Postduif St Willebrord voor een vaste lossingsvolgorde
voor trainingsvluchten en vitesse (4-3-2-1) is aangenomen met dien verstande
dat mocht de lossingscommissie het nodig achten om hiervan af te wijken dit
ook wordt toegestaan.

o De aanpassing van de vrachtprijs bij het in werking treden van het
hitteprotocol is conform voorstel bestuur geaccordeerd.
o Het concept vliegprogramma is vastgesteld ( vrachtprijzen zelfde als in 2020
met dien verstande dat mocht op de Ledenraad van de NPO van 13 maart
besloten worden om € 0,05 per ingekorfde duif extra in rekening te brengen
dit zal worden doorbelast) .
o Erkende samenspelen- Concoursorganisaties en Br 2000 concoursen en
kampioenschappen conform voorstel vastgesteld.
o Controle inkorflokalen i.v.m. het inkorfprotocol en de routekaart voor de
duivensport in coronatijd dient op korte termijn coronaproef plaats te
vinden. Dit geldt ook voor de hoklijsten- entlijsten en het inlezen van de ECS
systemen.

