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Besluitenlijst Algemene Leden Vergadering Brabant 2000 
 
Datum: dinsdag 19 februari 2008 
Aanvang: 20.00 uur 
Locatie: Parkzicht te St. Willebrord 
 

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

 
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. 

 
o Een inkorfcentrum wordt verantwoordelijk voor de financiële afhandeling van 

de vluchten i.p.v. de basisvereniging. 
 

o Het dagfond programma blijft voor het seizoen 2008 ongewijzigd. 
 
o De vlucht vanuit Chantilly op 17 mei 2008 wordt gewijzigd in Sens en de 

vlucht vanuit Chantilly op 21 juni 2008 wordt gewijzigd in Sezanne. 
 

o NPO vluchten jonge duiven 2008: 2 augustus vanuit Chantilly, 9 augustus 
vanuit Sens en 23 augustus vanuit (nationaal) Orleans.  

 
o Afdelingsconcoursen jonge duiven 2008: 2 augustus vanuit Chantilly, 9 

augustus vanuit Sens, 23 augustus vanuit (nationaal) Orleans en 6 september 
vanuit Orleans. 

 
o Vrachtprijzen seizoen 2008: 

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 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 
Pommeroeul (€ 0,40 af te dragen door inmandlokalen) € 0,50 per duif 
 

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


