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Openingswoord en Mededelingen Algemene Ledenvergadering 

Brabant 2000 op 6 maart 2021 vanuit Gorinchem 

 

1. Openingswoord 

Sportvrienden namens het bestuur van de afdeling Brabant 2000 heet ik u 

allen van harte welkom op deze toch wel bijzondere algemene 

ledenvergadering. 

Een ledenvergadering in aangepaste vorm, in een andere samenstelling en 

op een aangepast tijdstip. Dit alles o.g.v. van de huidige coronacrisis. 

Daarom  kunnen we  door de huidige overheidsmaatregelen deze 

vergadering niet op een fysieke manier houden en moet het 

noodgedwongen op deze digitale wijze via livestream, Een manier die 

voor velen onder ons nieuw is. Het is echter nu de enige manier waarop 

het bestuur met u op deze wijze kan communiceren. Ook het verschuiven 

van de vergaderdatum en tijdstip is debet aan de door de overheid 

genomen maatregelen. 

Ook de bestuurssamenstelling is daarom aangepast en treft u vanmiddag 

alleen het dagelijks bestuur aan. De overige bestuursleden zullen deze 

vergadering net als u vanuit de thuissituatie volgen. 

Dat deze manier van vergaderen voor het bestuur en waarschijnlijk ook u 

niet de voorkeur heeft zal duidelijk zijn maar mede omdat we ook het 

afgelopen najaar niet hebben kunnen vergaderen is voor deze weg 

gekozen. 

Over de ingediende voorstellen en op de voorstellen van het NPO bestuur 

voor de komende algemene vergadering van de NPO hebt u reeds, 

voorafgaand aan deze vergadering, uw stem kunnen laten horen. De 

uitkomsten daarvan zijn geredigeerd door een onafhankelijke commissie. 

 

Alvorens de vergadering te openen is het een goede gewoonte een 

ogenblik stil te staan bij de ons, helaas sommigen onder hen ook door 

toedoen van het coronavirus, ontvallen leden in de afgelopen periode.  

Ik vraag u dan ook een ogenblik stilte in acht te willen nemen voor de ons 

ontvallen leden. 

 

2. Terugblik seizoen 2020 

Wat aanvankelijk een mooi seizoen leek te gaan worden veranderde al in 

de maand maart in een nachtmerrie. Het Covid 19 virus nam ons land in 

beslag en legde nagenoeg alle activiteiten bijna volledig stil. Scholen, 

horeca- en sportgelegenheden werden volledig gesloten en een ieder die 

daartoe in de gelegenheid was diende zoveel mogelijk thuis te  werken. 

De ziekenhuisopnames stegen in een recordtempo en het maximum aantal 

IC bedden werd al gauw overschreden. Dit had o.m. tot gevolg dat vele 

mensen, waaronder velen die verkeerden in kwetsbare leeftijdsgroepen 
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kwamen te overlijden. Hieronder waren ook een aantal leden van onze 

afdeling betrokken. Daarom bieden wij ons medeleven aan de 

nabestaanden aan en zullen wij hen blijven gedenken.  Ook de 

Nederlandse duivensport ontkwam niet aan deze maatregelen en werden 

in 1e instantie alle activiteiten op duivensportgebied niet meer toegestaan. 

Dat er na een sterke lobby van een aantal leden uit het noorden des lands, 

geruggesteund door een professioneel protocol ondersteund door duidelijk 

beeldmateriaal, er na enige tijd toch nog licht aan de horizon verscheen 

mogen wij hen dankbaar voor zijn. In allerijl werden inkorflokalen 

coronaproof  ingericht en kon na inspectie door of namens het 

afdelingsbestuur het duivensportseizoen in mei toch nog een aanvang 

nemen. Aanvankelijk waren lossingen in België niet toegestaan ten 

gevolge waarvan onze duiven in oostelijke richting moesten worden 

opgeleerd waarna direct daarna de Franse lossingsplaatsen konden worden 

bezocht. Hiertoe diende een aangepast vliegprogramma te worden 

opgesteld hetgeen diende te passen binnen de randvoorwaarden van de 

besluiten van de ALV NPO. Door toepassing van het covid-protocol kon 

het programma slechts een inkorving per avond bevatten en diende niet 

overbeladen te zijn om de werkers in verenigingen en vervoerslocaties 

niet overmatig te belasten en daardoor mogelijk te confronteren met het 

corona-virus.  

 

En of het allemaal nog niet genoeg was werden we tijdens het seizoen ook 

nog enkele malen geconfronteerd met het hitte protocol hetgeen ook weer 

verschuivingen in het wedvluchtprogramma tot gevolg had. Dat een en 

ander tot onduidelijkheid en onvrede leidde bij onze leden moge duidelijk 

zijn. Het afdelingsbestuur heeft ondersteund door haar commissies er alles 

aan gedaan om toch nog een redelijk duivenseizoen te verwezenlijken.  

Daarom kunnen wij terugkijkend op het vliegseizoen 2020 stellen dat het 

een moeizaam seizoen is geweest. Het heeft een zware wissel getrokken 

op de inzet van verenigingsfunctionarissen, chauffeurs, bijrijders, loods 

medewerkers  en commissieleden.  

Tijdens het afgelopen seizoen werd het afdelingsbestuur en enkele 

afdelingsbestuurders hoofdelijk enkele malen geconfronteerd met 

verwensingen op social media. Dit n.a.v. het feit dat sommige leden van 

onze afdeling zich niet konden vinden in de voorgestelde programma’s. 

Het afdelingsbestuur betreurt dit in hoge mate. Iedereen mag en kan zijn 

frustraties op een gepaste manier uiten tijdens vergaderingen en of andere 

bijeenkomsten maar om een hardwerkend afdelingsbestuur en enkele 

bestuurders hoofdelijk landelijk via deze media te schande te maken past 

ons niet. In overleg met het huidige NPO bestuur is daarom een 

gedragscode opgesteld waaraan een ieder zich dient te houden.  
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Dat bij niet voldoen hieraan dit tot gevolgen kan gaan leiden moge 

duidelijk zijn. 

Het seizoen met de jonge duiven werd in tegenstelling tot voorgaande 

jaren in veel mindere mate geconfronteerd met grote verliezen.  

Enerzijds zal dat mogelijk een gevolg zijn geweest van de latere start 

maar ook de weersomstandigheden zullen hierin zeker een rol hebben 

gespeeld. 

Om te trachten de verliezen van onze jonge garde in 2020 zoveel als 

mogelijk is te beperken werden door een aantal enthousiaste maar ook 

goed spelende leden uit rayon 4 voorafgaande aan het seizoen voor de 

jonge duiven een reeks van opleervluchten georganiseerd met een relatief 

korte afstand. De organisatoren hiervan dienen echter voor het komend 

seizoen, in afwijking van voorgaande jaren, ook voor die 

trainingsvluchten, lossingsvergunningen aan te vragen. Dat dit mogelijk 

tot financiële consequenties zal gaan leiden moge duidelijk zijn. 

 

De ophaaldienst met de grote manden in een beperkt aantal verenigingen 

op de marathonvluchten mag in de ogen van het afdelingsbestuur als 

succesvol worden bestempeld. De ophaalroutes konden hierdoor worden 

beperkt tot een tweetal en het zo nodig overladen van kleine naar grote 

manden behoorde tot het verleden. Dit omdat al onze buurafdelingen 

gebruik maken van de zogenaamde grote ruco manden. Dit bespaarde veel 

geld en manuren hetgeen u uiteindelijk weer ten goede komt. Ook werden 

er uit die toen ontstane grotere inkorfcentra signalen ontvangen dat de 

onderlinge gezelligheid, onder die inkorvende leden, een positieve boost 

had gekregen. 

 

Ook werd er het afgelopen seizoen voor het eerst een competitie “Ladies 

League” georganiseerd. Dit werd mede door de inzet van Hans van 

Brenkelen en Peter van Alphen een succes en inmiddels hebben zich al 32 

ladies zich voor het komend seizoen opgegeven.  

 

Om de duivensport betaalbaar te houden overweegt het afdelingsbestuur 

in de toekomst mogelijk ook voor de eendaagse fond een dergelijke 

constructie op te gaan zetten. Een en ander moet nog nader worden 

bestudeerd en worden uitgewerkt. De benodigde materialen zijn hiervoor 

reeds aangeschaft. 

 

De vrachtprijzen zullen voor 2021 gehandhaafd blijven op het niveau van 

2020. Echter indien de voorstellen van de NPO worden aangenomen 

zullen deze met €0,05 per duif moeten worden verhoogd. (Reden hiervoor 

is de begroting en het organiseren van de Olympiade, Dopingonderzoek 

en het verbeteren van de liquiditeit NPO) 
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Om de duivensport ook in de toekomst mogelijk te blijven maken zullen 

de gemaakte kosten v.w.b. het vervoer van onze duiven in redelijkheid 

worden verrekend naar onze leden. Dit heeft er onder meer toe geleid dat 

bij toepassing van het hitte protocol, waarbij de beladingsgraad met 30 % 

afneemt en daardoor extra vervoer en chauffeurs dienen te worden 

ingezet, de vrachtprijs met 25% zal worden verhoogd. Indien daardoor 

noodzakelijkerwijs, voorafgaand aan de vlucht,  op een kortere afstand 

moet of mag worden gelost zullen de voor die losplaats geldende 

vrachtprijzen als basis blijven gelden met een opslag van 25%. De 

geldende vrachtprijs zal voorafgaand aan het inkorven worden 

gecommuniceerd. . 

 

Ondanks alle misère zijn er toch een groot aantal leden in geslaagd om 

een 1e prijs op een afdelingsconcours dan wel een kampioenschap te 

bemachtigen. Van deze plaats wil ik dan ook namens het bestuur de 

kampioenen en 1e prijswinnaars van harte feliciteren met hun prestatie.  

In het bijzonder, zonder daarbij de andere nationale en 

afdelingskampioenen te kort te doen,  feliciteren wij ons lid Danny van de 

Vrede uit Kaatsheuvel met het behalen van een zilveren olympiade 

kwalificatie voor Nederland in de categorie midfond met zijn duivin 17-

1389455 die daarnaast tevens als beste allround duif is geëindigd. 

Wij wensen hem vanuit deze plaats veel succes op de komende 

Olympiade. 

Zoals reeds eerder bekend gemaakt kon een manifestatie zoals wij die al 

vele jaren traditiegetrouw kennen helaas t.g.v. coronamaatregelen het 

afgelopen jaar niet worden georganiseerd. Omdat het afdelingsbestuur er 

alles aan is gelegen de kampioenen toch op een waardige wijze te kunnen 

huldigen zullen de kampioenen van het afgelopen jaar tijdens de komende  

manifestatie alsnog op passende wijze worden gehuldigd  

 

3. Bestuur 

Het aantal bestuursleden werd het afgelopen seizoen uitgebreid met Hans 

van Brenkelen uit Zevenbergschenhoek. Hans vervult thans de functie van 

2e secretaris. Tevens zet hij zich in om samen met Peter van Alphen uit 

Kaatsheuvel, en de overige leden van de ICT commissie, de hele 

organisatie van onze afdeling verder te gaan automatiseren. Peter woont 

daartoe regelmatig de bestuursvergaderingen bij om op de hoogte te 

blijven van ontwikkelingen op automatiseringsgebied. Zoals al 

gememoreerd hebben Hans en Peter zich, het afgelopen seizoen, ingezet 

om de “ladies League” tot een succes te maken. 

Onder het regime van de Covidwerkgroep en het door hen opgestelde en 

goedgekeurde protocol werden er voorafgaand aan het afgelopen seizoen 

door het bestuur veel extra werkzaamheden verricht om er voor te kunnen 



 

5 

 

zorgen dat het seizoen, zij het enigszins verlaat, toch een aanvang kon 

nemen. Dit waren o.a. de controles bij verenigingen op het naleven van de 

door hen opgestelde protocollen etc. Het bestuur werd daarbij ondersteund 

door een aantal bestuursleden van een aantal verenigingen om het seizoen 

2020 toch van start te kunnen laten gaan, Het bestuur is hen die daartoe 

hebben bijgedragen zeer erkentelijk en brengt bij deze haar dank uit voor 

hun inzet daartoe.  

 

4. Inkorflicenties 

Het nieuwe NPO bestuur is er in tegenstelling tot het vorige NPO bestuur 

er alles aan gelegen om zoveel mogelijk en dus ook de kleine 

verenigingen binnen boord te houden en zal dus het aantal inkorvende 

leden op niet nationale vluchten gehandhaafd blijven op 5. Op de 

nationale vluchten, te weten St Vincent, Bergerac en de nationale 

eendaagse fondvlucht dient er te worden ingekorfd in een nationaal 

inkorfcentrum waarbij 7 inkorvende leden het minimum is. Inkorven in 

eigen vereniging en daarna aanleveren bij een nationaal inkorfcentrum is 

daardoor niet meer toegestaan. 

Een besluit waar het afdelingsbestuur blij mee is met daarbij de 

opmerking dat binnen Brabant 2000 wel aan het minimum aantal duiven 

dient te worden voldaan voor elke discipline. Zo niet dient tot het 

minimum aantal duiven bijbetaald te worden. 

 

5. Compuclub 

Ook het afgelopen seizoen is de samenwerking met Compuclub wederom 

fantastisch verlopen. De uitslagen en de kampioenschappen waren altijd 

op tijd klaar en beschikbaar. Hiervoor een woord van dank aan de heer 

van Leeuwen van Compuclub en niet in de laatste plaats aan onze 

concoursleidster mevr. Ineke Godschalk.  Het bestuur vraagt aan u om 

wel de nodige aandacht te geven aan de voorschriften v.w.b. het 

aanleveren van inkorf- en wedvluchtgegevens aan de concoursleidster. 

Vooral aan het tijdig aanleveren van die gegevens ontbreekt het nogal 

eens ten gevolge waarvan het uitrekenen van de uitslagen wor4dt 

vertraagd en de concoursleidster tot vaak zeer laat in de avond en vaak in 

de vroege nachturen voor ons in touw is om alles in goede banen te 

leiden. 

 

6. Vliegprogramma 2021 

Het landelijk vliegschema werd tijdens de afgelopen najaarsvergadering 

van de NPO vastgesteld waarbinnen door zorg van onze 

vliegprogrammacommissie een concept vliegprogramma werd 

samengesteld.  
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Dit voorstel werd de afgelopen winterperiode afgestemd met onze 

zuidelijke nabuurafdelingen en het eindresultaat daarvan is u inmiddels  

aangeboden. Zoals u allen hopelijk bekend zullen alle niet 

marathonvluchten in sector 1 afzonderlijk worden gespeeld en worden 

gelost in de gesplitste sector 1a en 1b. Dit natuurlijk uitgezonderd bij de 

nationale dagfondvlucht.  

Daarom zullen de sectorale dagfondvluchten en de daarvoor in 

aanmerking komende vluchten met de jonge duiven in sector 1a (Brabant 

2000 en Zeeland) worden gespeeld.  

 

Een programma wat in onze ogen een prima resultaat is waarvan wij 

hopen dat het in april van start kan gaan. Dat dit laatste mogelijk 

vertraagd kan gaan worden o.g.v. de huidige coronamaatregelen moeten 

we hierbij wel incalculeren. In de inmiddels door u ontvangen 

Covidprotocollen staan nadrukkelijk de richtlijnen opgesteld waaraan uw 

verenigingslokaliteit en haar gebruikers, voor aanvang van het seizoen, 

dienen te voldoen. Ook dit jaar zullen er door of namens het 

afdelingsbestuur aan de hand van die protocollen controles worden 

uitgevoerd. Onze secretaris, die namens onze afdeling Covid-

vertegenwoordiger is bij de NPO, zal u hier straks nog nader over 

inlichten. 

 

Als laatste wil ik mij medebestuursleden, loodsmedewerkers, 

commissieleden en niet in de laatste plaats de chauffeurs en de bijrijders 

heel hartelijk bedanken voor hun inzet het afgelopen seizoen en spreek de 

hoop en verwachting uit dat wij nog heel lang een beroep op hen kunnen 

doen. Ik wens u allen onder deze toch aangepaste versie van de AL 

Brabant 2000 een constructieve en prettige vergadering toe. 
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Samenwerking/Fusiebesprekingen  afdelingen 2,3 en 4 

De verdere samenwerking en fusiebesprekingen zoals in het verleden door  

mij gememoreerd zijn verder voortgezet met de afdelingen Oost-Brabant 

en Limburg. Deze besprekingen vinden thans, en naar verwachting nog zo 

lang als nodig is, plaats via de digitale overlegstructuur. Op zich een 

prima oplossing hetgeen ook de nodige reiskosten zal inperken. Op deze 

wijze zal het bestuur, zo nodig  i.o.m. de besturen van de afdeling Oost-

Brabant en Limburg, zich gaan oriënteren op de toekomst van onze 

afdeling. Hierbij valt te denken aan het inzetten van de vervoerscapaciteit, 

vervoersmogelijkheden, vlieggebieden, bestuurlijke samenwerking enz. 

Omdat alle dagfondvluchten en de daarvoor in aanmerking komende 

vluchten met de jonge duiven in sector 1 verband met elkaar zijn 

afgestemd, zullen naast de marathonvluchten, alle duiven zoveel als 

mogelijk is gezamenlijk worden vervoerd. Daardoor  kan de kostprijs 

beheersbaar worden gehouden. 

Of en hoe de afdeling Zeeland hierin zal gaan participeren is voor ons op 

dit moment ook onduidelijk. Indien er signalen komen vanuit Zeeland 

zullen zij zeker bij de besprekingen worden betrokken.  
 

 

AGENDAPUNT 8 

Bestuursverkiezing  

Omdat er naar aanleiding van het gestelde in de aan u toegezonden agenda voor 

deze ALV er door de verenigingen geen op- of aanmerkingen werden ingediend 

dan wel tegenkandidaten werden ingebracht op de aftredende en herkiesbare 

bestuursleden te weten de heren W. Jongh (voorzitter) en de heren Dekkers en 

Norbart, is vastgesteld dat zij bij acclamatie zijn herbenoemd. Zij danken u voor 

het door u in hen gestelde vertrouwen en zullen zoveel mogelijk alles in het 

werk stellen om van de afdeling Brabant2000 een gezonde en goede 

duivensportorganisatie ta laten zijn.  

Ook werden geen tegenkandidaten ingediend bij de voorgestelde nieuwe 

kandidaat bestuursleden Mevr. Carola Hanegraaf en Dhr Erwin Hoefnagels. Het 

bestuur verheugd zich op de toetreding van deze relatief jonge bestuursleden en 

is in het bijzonder blij verrast met de toetreding van het eerste vrouwelijke 

bestuurslid. Carola zal gelet op haar professionele kwaliteiten in de aanloop naar 

de toekomst de functie van 2e penningmeester gaan vervullen. Dit omdat de 

huidige penningmeester heeft aangegeven dat hij zich na beëindiging van zijn 

huidige zittingstermijn, gelet op zijn leeftijd, niet meer beschikbaar zal stellen 

voor een bestuursfunctie. 

 

 

 

 


