
Secretariaat  

         P. van Kastel 

        Julianastraat 1  

         4741 BS Hoeven 

        T: 0165-853733 

         E: p.v.kastel@home.nl 

 

07-03-2017  Pagina 1 van 19  

Verslag Algemene Ledenvergadering Brabant 2000 

 

Datum: woensdag 1 maart 2017 

Aanvang: 20.00 uur 

Locatie: Pleintje te St. Willebrord 

 

Afwezig bestuur:  - 

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 Algemene 

Ledenvergadering. Een speciaal woord van welkom aan de Gouden spelddragers van 

de afdeling. Alvorens de vergadering te openen is het een goede gewoonte een 

ogenblik stilte in acht te nemen voor de ons ontvallen leden in de afgelopen periode. 

In het bijzonder willen wij hierbij gedenken ons erelid Jan Roosendaal die ons op 20 

februari j.l. op 90 jarige leeftijd is ontvallen. Jan was jarenlang bestuurslid van de 

voormalige afdeling West-Brabant, de toenmalige ZNB en lid van de groep van 

keurmeesters NPO. Voor zijn werkzaamheden werd Jan onderscheiden met de 

gouden speld van verdienste van de NPO en Brabant 2000. 

Ik vraag u hierbij een ogenblik stilte in acht te willen nemen. 

 

− Ledenbestand 

Het ledenbestand per 1 februari 2017 bedroeg 1547 leden. Een daling van 80 leden 

t.o.v. 1 februari 2016. Aan dit aantal leden zijn 1285 GPS-coördinaten toegekend, dus  

ongeveer even zoveel hokken. De gemiddelde leeftijd van onze leden bedraagt 63,3 

jaar. De totale afname van basisleden over geheel Nederland bedroeg 833 leden of te 

wel 4,48 % waarmee het landelijk ledenaantal uitkomt op 17773 leden. 

Het ledenbestand is helaas in een onomkeerbare neergaande spiraal terecht gekomen. 

Voor het overgrote deel te wijten aan de relatief hoge leeftijd van onze leden. 

Daarnaast zullen de economische en maatschappelijke omstandigheden hierin ook een 

rol hebben. 

 

− Manifestatie & jeugddag Brabant 2000 

De Brabant 2000 manifestatie welke op 29 oktober 2016 werd gehouden was 

wederom een groot succes. Het bestuur brengt hierover zijn dank uit aan de 

commissieleden en medewerkers die e.e.a. mogelijk hebben gemaakt. De 

manifestatie Brabant 2000 2017 zal worden gehouden op zaterdag 28 oktober te St 

Willebrord.  

De jeugddag was afgelopen jaar onderdeel van de Brabant 2000 manifestatie. In 

verband met de minimale interesse van zowel jeugdleden als anderen werd er geen 

aparte jeugddag meer georganiseerd.  
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− Vrachtkosten 2017 

Het bestuur is, gelet op het nadrukkelijk advies van de FBCC, wederom voornemens 

om de vrachtprijzen dit jaar niet te verhogen. Ondanks dat de vaste kosten door 

steeds minder leden moeten worden gedragen, zal het bestuur trachten hiervoor 

financiële invulling te vinden. 

 

− Fondclub Zuid Nederland 

Het bestuur van de Fondclub Zuid Nederland heeft aan de afdelingen Zeeland 96 , 

Oost-Brabant en Brabant 2000 de wens geuit om de vluchten vanuit Limoges 6 juli 

2017 en Orleans Jonge duiven op 16 september 2017 over haar gehele werkgebied in 

één lossing te willen doen. Dit om die vluchten extra te kunnen sponsoren. Na 

gepleegd overleg met de afdelingen Zeeland’96 en Oost-Brabant,  die hier een 

voorstander van waren is gemeend hierin toe te stemmen. De leden van de afdeling 

Oost-Brabant hadden zelfs de wens geuit om alle dagfondvluchten gezamenlijk met 

de afdeling Zeeland 96 en Brabant 2000 te willen lossen. 

Ook duiven niet voorzien van een zogenaamde gouden ring kunnen aan dit concours 

deelnemen en kunnen ook meedingen naar enkele extra prijzen.  

Voor verdere informatie hierover wordt u verwezen naar de website van de Fondclub 

Zuid Nederland en mededelingen op de website van Brabant 2000. 

 

− Samenwerking andere afdelingen 

Bestuur Brabant 2000 zal nadrukkelijk blijven samenwerken met andere afdelingen 

om zoveel mogelijk de vervoerskosten beheersbaar te houden. Zo zijn de 

programma’s op de dagfond en marathonvluchten in de zuidelijke afdelingen 

nagenoeg geheel op elkaar afgestemd en is met Afdeling 1 Zeeland overeengekomen 

dat de duiven voor de Marathonvluchten opgehaald zullen worden door wagens van 

onze afdeling. 

 

− NPO Organisatiestructuur 

Het afgelopen winterseizoen heeft bestuur NPO haar toekomstvisie gepresenteerd. 

Op 18 januari 2017 aan bestuursleden afdelingen en op 10 februari 2017 aan alle 

leden die daarin waren geïnteresseerd.  

Dit omdat naar mening NPO bestuur de huidige structuur zich niet meer leent voor 

een snelle en eenduidige besluitvorming en omdat de gelaagdheid in de NPO 

structuur (afdelingen) in haar ogen van het NPO bestuur de besluitvorming om te 

komen tot een universele duivensport cultuur blokkeert. 

Daartoe is door het NPO bestuur een voorstel neergelegd op de Algemene 

Ledenvergadering NPO te houden op 11 maart 2017. 

Bij de behandeling van het agendapunt NPO zaken zal ik u hierover nader 

informeren. 
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− Inkorflicenties 

M.i.v. seizoen 2017 zijn trainingsduiven afgeschaft waardoor er de kans bestaat dat er 

in de verenigingen op de diverse speldisciplines meerdere deelnemers aan het 

concours zijn. 

De afgelopen jaren zijn er op diverse disciplines inkorflicenties ingetrokken van 

verenigingen. Deze ingetrokken inkorflicenties m.u.v. de marathonvluchten komen te 

vervallen en zullen we als bestuur Brabant 2000 na het seizoen 2017 kijken waar een 

tekort aan deelnemers is en alsnog de inkorflicentie intrekken. 

 

− Controles ingekorfde duiven 

Met het Bestuur ZLU is overeengekomen dat wij gebruik mogen gaan maken van hun 

Wedvlucht Controle Systeem. Hiervoor hebben wij de mogelijkheid te controleren of 

de chipring van de ingekorfde duif dezelfde is als de geconstateerde duif. De 

bedoeling is regelmatig steekproefsgewijs van het WCS systeem gebruik te maken 

 

− Slotwoord 

Als laatste wil ik mijn medebestuursleden, loods medewerkers en commissieleden heel 

hartelijk bedanken voor hun inzet tijdens het afgelopen winterseizoen. 

Voorts wil ik wederom op voorhand onze chauffeurs, bijrijders en loodsmedewerkers 

voor het komend seizoen weer bedanken voor hun bereidwilligheid om onze duiven op 

een goede en verantwoorde wijze te vervoeren.  
 

Ik dank u allen voor uw aandacht en wens u een prettige en constructieve vergadering 

toe. 

 

2. Appèl verenigingen 

 

− Afgemeld 

o 1926 P.V. de Luchtgids  Halsteren 

o 1955 P.V. De Luchtklievers  Roosendaal 

o 1984 Vlug en Eerlijk   Hoogerheide 

o 2006 P.V. de Luchtbode  Gilze 

 

− Afwezig zonder kennisgeving 

o 1902 P.V. de Valk   Baarle - Nassau 

o 1912 P.V. Alphen Vooruit  Alphen 

o 1915 P.V. Mariapolder  Hank 

o 1919 P.V. de Snelpost  Etten - Leur  

o 1968 P.V. de Luchtbode  Zegge 

o 2030 De Gevleugelde Vrienden Geertruidenberg 

 

− Stemmen 

o 1.359 stemmen aanwezig (88% aanwezig van totaal 1.547 stemmen / leden.  

43 verenigingen aanwezig van totaal 53 verenigingen) 
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3. Verslag buitengewone ALV 25 januari 2017 

 

− 2007 Dhr. J. Paenen (P.V. de Gevleugelde Luchtstormers - Goirle) 

o Vraagt zich af hoe het mogelijk is dat we met z’n allen op de ALV Brabant 2000 

een besluit nemen en enkele weken later hierop terug komen. Waarom kan er 

op dit besluit wel teruggekomen worden en andere voorstellen weer niet. 

 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Geeft aan dat bestuur Brabant 2000 statutair verplicht is een buitengewone 

ALV te beleggen als het benodigde aantal leden daarom vraagt. 

Ook het bestuur Brabant 2000 betreurt het dat e.e.a. zo is gelopen, dit geeft 

aan dat er onvoldoende is overlegd met de achterban om tot het goede besluit 

te komen. 

 

− 2002 Dhr. van der Linden  (P.V. Dongen - Dongen) 

o Vindt dat Dhr. Paenen gelijk heeft. Het is wel opmerkelijk dat er van de 14 

verenigingen die de buitengewone ALV hebben aangevraagd nu ook  

6 verenigingen niet aanwezig zijn. 

 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Er is helaas niets aan te doen. Verenigingen hebben statutair het recht een 

buitengewone ALV aan te vragen. Om dit onmogelijk te maken zal er een 

statutenwijziging moeten plaatsvinden maar daar zal ook niemand op zitten te 

wachten. 

 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Geen op- of aanmerkingen over het verslag. Voorzitter W. Jongh dankt de 

notulist P. van Kastel. 

 

4. Jaarverslag secretaris (Secretaris Dhr. P. van Kastel) 

 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Geen vragen, op- of aanmerkingen over het verslag. Voorzitter W. Jongh dankt 

de secretaris P. van Kastel. 

 

5. Jaarverslag penningmeester (Penningmeester Dhr. D. Segers) 

 

− Balanstotaal € 841.662 per 31 oktober 2016 (€869.413 per 31 oktober 2015) 

− Eigen vermogen € 813.733 per 31 oktober 2016 (€846.841 per 31 oktober 2015) 

− Jaarresultaat € -33.107 over boekjaar 2015/2016 € -30.928 over boekjaar 2014/2015) 

− In het seizoen 2016 is er 8000 Km. minder gereden 

− Er zijn ca. 2000 duiven meer verzonden dan in 2015. 
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− Besluit ALV 

o Met positief advies van de F.B.C.C. wordt bij acclamatie decharge verleend 

voor het gevoerde beleid over het boekjaar 2015/2016 en wordt de begroting 

voor het boekjaar 2016/2017 goedgekeurd. 

 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Voorzitter W. Jongh dankt de penningmeester D. Segers. 

 

6. Informatie en terugkoppeling NPO (Voorzitter Dhr. W. Jongh) 

 

− Algemene ledenvergadering (ALV) NPO 

o Zaterdag 11 maart 2017 is de reguliere algemene vergadering van de NPO. 

 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

Geachte sportvrienden, 

Zoals u allen inmiddels bekend is bestuur NPO voornemens met ingang van dit jaar 

de organisatiestructuur van de NPO drastisch te gaan wijzigen. Dit omdat naar 

zeggen van het NPO bestuur de huidige afdelingsstructuren een snelle 

besluitvorming en universele duivensport in de weg zou staan. Dit zou mede worden 

veroorzaakt omdat leden zich niet of nauwelijks gehoord voelen en weinig of geen 

inbreng hebben in de besluitvorming. Teneinde e.e.a. te bewerkstelligen zou de 

autonomie van de afdelingen moeten worden opgeheven en secties en platforms 

moeten worden ingericht waarin de diverse bloedgroepen vertegenwoordigd zijn. 

Een veel gehoorde kreet: Dat het niet goed gaat, in de vorm van ledenverlies kunnen 

we onderschrijven. Zoals al zo vaak gezegd speelt de relatief hoge leeftijd ons parten. 

Een jaarlijkse afname van 50 tot 100 leden is de laatste jaren daarom ook een vast 

gegeven. Alle initiatieven daaromtrent hebben weinig of geen nieuwe leden 

opgeleverd. Dit lijkt eerder een maatschappelijk verschijnsel te worden daar gelet op 

de huidige ontspannings- en of andere mogelijkheden de jongeren niet of nauwelijks 

meer geïnteresseerd lijken te zijn in het thuis houden en verzorgen van dieren en 

daarmee de wedstrijdsport te bedrijven. De vele popfestivals, muziekfestijnen enz.  

lijken die plaatsen te hebben ingenomen. De uitgangsstelling die bestuur NPO zich 

oplegt dat in 2020 het ledenverloop zich vanuit de negatieve naar een positieve 

spiraal zal ombuigen kunnen wij dan ook niet onderschrijven immers de leeftijden en 

een daaraan gerelateerd sterftecijfer zijn onomkeerbaar. Wel kunnen we wat doen 

om het onze huidige leden zoveel als mogelijk is plezier te laten behouden in de 

wedstrijdsport met postduiven. Binnen onze afdeling geldt al vele jaren het credo: 

Niet sparen maar de sport betaalbaar houden. Dit uit zich in de laagste vrachtprijzen 

van heel Nederland met daaraan gekoppeld het gegeven dat nog steeds alle duiven 

bij alle verenigingen met een inkorflicentie worden opgehaald. Dit kunnen wij 

realiseren omdat wij al vele jaren, zoveel als mogelijk is, de duiven naar de 

fondvluchten gezamenlijk met de afdelingen Oost-Brabant en Zeeland 96 te 

vervoeren. Dit in tegenstelling tot veel andere afdelingen waarbij transporten met 

een relatief laag beladingspercentage plaatsvinden. Daaraan gekoppeld een truck 

met chauffeur van een regulier transportbedrijf en hoge transportkosten zijn een feit. 

Ook de inspraak en medezeggenschap van onze leden staat bij ons hoog in het 
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vaandel. Een vliegprogrammacommissie die het vliegprogramma jaarlijks opstelt 

bestaat grotendeels uit basisleden van onze afdeling. Daarnaast zijn er nog 

verschillende commissies waarin basisleden zitting hebben. Al met al vangen wij 

binnen onze afdeling niet of nauwelijks signalen op dat er zaken niet goed gaan want 

als dat zo is zou e.e.a. wel worden verwoord in voorstellen en of aanbevelingen. 

Natuurlijk kunnen wij het niet iedereen naar de zin maken maar dat zal altijd, met 

welk systeem dan ook, zo blijven. Helaas is de beschikbaarheid van de nog jongere 

leden binnen de NPO en ook binnen onze afdeling om functies te vervullen in 

commissies en of besturen tot een heel laag niveau gedaald en zullen we steeds 

vaker een beroep op de oudere leden moeten doen om zich langer beschikbaar te 

stellen om de nodige werkzaamheden te verrichten. Dat dat uiteindelijk niet haalbaar 

zal zijn moge duidelijk zijn en zal er mogelijk in de toekomst steeds vaker een beroep 

moeten worden gedaan op bedrijven en organisaties om onze sport mogelijk te 

maken. Dat daar een veel hogere kostprijs aan verbonden zal zijn moge duidelijk zijn. 

Ook daar zullen alle initiatieven van wie dan ook weinig of geen meerwaarde in 

hebben als niet de jeugd en daarbij bedoel ik de jongere liefhebbers hun 

verantwoordelijkheid nemen.  

Om de omslag naar een nieuwe organisatievorm gestalte te doen geven is door 

bestuur NPO GPS 2021 gelanceerd. De uitgangspunten hiervan zijn gepresenteerd in 

een landelijke presentatie aan de besturen afdelingen en een landelijke presentatie 

aan alle basisleden te Ede.  

Op de komende NPO ledenvergadering te houden op 11 maart 2017 wordt hiertoe 

door bestuur NPO een statutenwijziging voorgesteld waarvan ik de hoofdpunten met 

u zal doornemen. 

 

Er worden minimaal 4 secties en 2 platforms voorgesteld. 

 

Secties: 

Sectie Vitesse/midfond 

Sectie Dagfond 

Sectie Marathon/ZLU 

Sectie Jonge duiven 

 

Deze secties hebben geen rechtspersoonlijkheid. 

Basisleden mogen maximaal lid zijn van twee secties met uitzondering van leden 

onder 50 jaar die ook lid mogen zijn van het platform jong NPO 

 

Platforms 

Jong NPO (basisleden tot 50 jaar) (Voorlichting, opleiding, training enz.) 

Transport 

 

Bestuursleden van de sectie worden op voordracht van NPO bestuur door de 

sectieraad van de sectie benoemd. Zij moeten voldoen aan het door bestuur NPO 

opgestelde sectieprofiel. Sectie en platformbesturen moeten verantwoording 

afleggen aan bestuur NPO. 

Het sectiebestuur is bevoegd om, samen met andere secties, een voorstel te doen 



 

 

 

07-03-2017  Pagina 7 van 19  

aan bestuur NPO voor de samenstelling van de wedstrijdkalender. Bestuur NPO stelt 

wedstrijdkalender vast. Algemene vergadering NPO heeft daar niets meer over te 

zeggen. Ook samenspelen en afdelingen staan dan buitenspel.  

E.e.a. zou naar mening Bestuur Br2000 alleen kunnen gelden voor de Nationale 

concoursen. 

 

Platforms 

Platform jong NPO 

Platform Transport 

 

Platform jong wordt geleid door een bestuur dat verantwoording verschuldigd is aan 

algemene vergadering platform. 

Zij bestaat alleen uit leden van jonger dan 50 jaar. 

Bestuursleden van jong NPO worden op voordracht NPO bestuur door de 

platformraad benoemd. 

Zij moeten voldoen aan het door de NPO opgestelde profiel. 

Bestuur Br2000 vindt dat hiermee een rechtsongelijkheid wordt gecreëerd. Immers 

het ledenaantal van de beoogde groep bedraagt bij ons 17,5 %. Landelijk zal het 

gemiddelde misschien iets hoger liggen maar zeker niet boven de 25%.  

Alleen leden van onder de 50 jaar kunnen lid zijn van dit platform en zij kunnen op 

drie plaatsen hun stem laten horen. N.l. 2 Secties en Jong NPO. Deze vorm van 

discriminatie en diskwalificatie van alle leden ouder dan 50 jaar is dan ook 

onacceptabel. 

 

Platform transport 

Ook nu weer alleen voordrachten door bestuur NPO. Ook nu weer moeten zij 

voldoen aan door het NPO bestuur opgestelde profiel. 

Zoals u bekend worden ophaalroutes en vervoer naar de losplaatsen verzorgd door 

afdeling. 

Hierbij heeft afdeling (lees leden) invloed op de kwaliteit en de vrachtprijzen binnen 

de afdeling. 

Bij het voorgestelde platform transport worden ALLE belangen van het transport 

door haar verzorgd. M.a.w. zij bepalen wie vervoert en de afdeling mag alleen als 

expediteur optreden.  

Dat een dergelijke constructie van enorme invloed zal zijn op de thans gehanteerde 

vrachtprijzen enz. moge duidelijk zijn. Denk aan BTW, vennootschapsbelasting etc. 

 

De ledenraad zal dan bestaan uit de volgende stemgerechtigde afgevaardigden: 

Stemgerechtigde afgevaardigden van de afdelingen 

Stemgerechtigde afgevaardigden uit de secties 

Stemgerechtigde afgevaardigden uit de platforms 

 

Door stemrecht toe te kennen aan de veredelde werkcommissies van de NPO heeft 

bestuur NPO in grote mate invloed op de besluitvorming en stemmenverhouding in 

de Ledenraad. 

Dat kan nooit de bedoeling zijn in een democratische verenigingsstructuur want 
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daarbij is de ALV het hoogste orgaan en dat wordt ondermijnd als bestuur NPO 

invloed heeft op 12 plaatsen in de ledenraad. 

Daarnaast heeft de Ledenraad geen invloed meer op het vaststellen van het 

meerjarenbeleidsplan en de meerjarenbegroting. Dit is alleen voorbehouden aan het 

tweejaarlijks te houden congres. 

Ook dit acht bestuur Br2000 als onwenselijk. Tegen het houden van een congres 

hebben wij geen enkel bezwaar maar wel als daar rechten aan worden ontleend. 

Deze zijn een verantwoordelijkheid van de Ledenraad NPO. 

In de voorgestelde statutenwijziging wordt NOG niet getornd aan de autonomie van 

de afdelingen, maar omdat de ledenraad wordt uitgebreid, zal over een voorstel over 

zeggenschap van de afzonderlijke Afdelingen, niet alleen meer worden beslist door 

de afgevaardigden van de afdelingen alleen. 

Overigens wil bestuur NPO zich aanmelden als kandidaat lid van het NOC/NSF om te 

migreren van hobbybond naar een volwaardige sportbond.  

De statuten hiervan schrijven echter wel voor dat er dan gekozen moet worden voor 

een zogenaamde platte organisatie waarbij er geen structuur meer bestaat tussen 

verenigingen en landelijk bestuur. M.a.w. de afdelingen zijn dan geen rechtspersoon 

meer en verliezen hun autonomie.  

 

Gelet op de uitgangspunten die het NOC/NSF heeft gelanceerd zal het moeilijk zo 

niet onmogelijk worden aan de eisen te gaan voldoen. Immers aan het doen van 

fysieke inspanningen ten behoeve van het uitvoeren van de sport, zal moeilijk dan 

wel onmogelijk zijn. Verder kan er nog niets worden gezegd over kosten etc.  

 

Het bestuur NPO heeft nog een aantal items, te realiseren binnen GPS 2021, 

gelanceerd:  

 

Vlieggebieden  

De basisleden organiseren nu het verenigingsspel met daarnaast een samenspel. 

Afdelingen organiseren afdelingsspel 

NPO organiseert nationaal spel 

NPO heeft daartoe uniform wedvluchtreglement vastgesteld 

 

Na invoering GPS 2021 stelt bestuur NPO vlieggebieden vast. 

De invoering hiervan overstijgt afdelings- en samenspelgrenzen. 

 

Realtime constateren 

In 2018 wil het Bestuur NPO dat een aanvang wordt gemaakt met realtime 

constateren. 

Iedere liefhebber dient daartoe te beschikken over een computer en internet 

waaraan constateersystemen kunnen worden gekoppeld. 

Bij aankomst van de duiven kan dan iedereen (mogelijk na inloggen en het betalen 

van een licentie) het vluchtverloop volgen en wordt de uitslag, door middel van een 

koppeling in de systemen, realtime gemaakt en hoeft er niet meer te worden 

afgeslagen in de verenigingen. 

Op zich niet onaardig op het eerste gezicht. Dat e.e.a. ook consequenties zal hebben 
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voor de begroting van de huishoudportemonnee van de verenigingen zal duidelijk 

zijn. Immers geen enkel systeem is thans hierop voorbereid en zullen de nodige 

software aanpassingen moeten ondergaan wat weer aanpassingskosten zal 

genereren. Mogelijk zullen ook bestaande systemen niet meer kunnen worden 

aangepast. 

Daarnaast zullen vele leden, die daar nog niet zelfstandig over kunnen beschikken, 

over moeten gaan tot de aankoop van een PC met internetverbinding en mogelijk 

hiervoor opgeleid moeten gaan worden. 

Gelet op het huidige uitgangspunt dat slechts om de vijf jaar een aanpassing zal 

mogen worden gedaan aan Elektronische Systemen en dit in 2016 is gebeurd, is 

bestuur Br2000 niet voor aanpassingen voor 2021 omdat hiermede een belofte aan 

de leden wordt verbroken. 

 

Sportvrienden, 

Begrijp goed dat bestuur Br 2000 niet tegen vernieuwingen is als die nodig en 

verantwoord zijn. 

Maar gelet op het democratisch gehalte van de uitspraak van de voorzitter NPO dat 

de doelstelling MOET worden verwezenlijkt zo nodig door middel van de 

leden/verenigingen die de afdelingskiesmannen OPDRACHT geven om voor de 

statutaire wijzigingen te MOETEN stemmen gaat ons te ver. Immers we leven in een 

democratisch land, met een democratische verenigingsstructuur en laten ons NIETS 

dwangmatig van hogerhand opleggen. Ook de doelgerichtheid alleen op jongeren 

onder de 50 jaar stuit ons tegen de borst. Niets maar dan ook niets kan ik 

terugvinden in de voorgestelde statutenwijziging waarbij ook voor de ouderen in 

onze sport (75%) iets wordt gedaan. 

Er wordt voorbij gegaan aan de wensen en sportbeleving van die categorie die naar 

onze beleving een cruciale rol speelt binnen de duivensport. Immers als deze 

categorie haar spelplezier wordt ontnomen zullen er vele pijlers omvallen die naar 

verwachting niet gedragen gaan worden door de jongeren in de duivensport. 

Namens ons gehele Bestuur wil ik u vragen ons het vertrouwen te geven om in het 

belang van onze leden te stemmen op de a.s. Ledenraad NPO van 11 maart 2017. 

Hiervoor houden wij nauwe contacten met de overige Afdelingen in Nederland. 

Wij kunnen u beloven dat wij vernieuwingen niet in de weg zullen staan rekening 

houdend met de verworvenheden die wij, leden van Brabant 2000, met zijn allen de 

afgelopen jaren opgebouwd hebben. 

 

Natuurlijk staan er op de agenda voor de NPO Ledenraad van 11 maart 2017 nog een 

aantal andere zaken zoals het Financieel jaarverslag over het boekjaar 2016 en het 

verslag van de controlecommissie van de NPO maar dat is nog niet ontvangen. 

Een voorstel voor een mandaat om het NPO gebouw in Veenendaal te mogen 

verkopen en kantoorruimte te gaan huren en een niet geheel duidelijk voorstel om 

een mandaat om voor het testen van elektronische systemen in sommige gevallen 

van het wedvluchtreglement af te mogen wijken. 

Verder is een voorstel aangekondigd voor het Nationale Vliegschema 2018 maar tot 

op heden is dat nog niet ontvangen. 
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− 1939 Dhr. Smits (O.B.v.P - Oosterhout) 

o Geeft aan dat hier op de ALV een ander verhaal wordt verteld als op de NPO 

bijeenkomst van 10 februari jl. in Ede. 

o Het vervoer zou bij de afdelingen blijven en over de vrachtprijzen is niets 

gezegd. 

 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Er komt een platform transport die de samenwerking van de afdelingen m.b.t. 

vervoer moet gaan bevorderen. 8 van de 11 afdelingen werken met een 

expediteur. Zo’n expediteur wil zekerheid hebben dat hij conform de gemaakte 

afspraken in het weekend met duiven kan rijden. De overige 3 afdelingen 

(Oost Brabant, Limburg en Brabant 2000) hebben eigen materieel en werkt met 

vrijwilligers en werkt dus flexibeler. Hierdoor is het ook mogelijk om de 

vrachtprijzen binnen de perken te houden en kunnen we nog bij iedere 

vereniging de duiven komen ophalen.  Ook wordt Nederland in vlieggebieden 

ingedeeld en zullen de huidige afdeling/samenspelgrenzen mogelijk komen te 

vervallen en bestaat er de mogelijkheid dat het gehele wagenpark van 

Nederland opnieuw wordt verdeeld over de nieuw te vormen vlieggebieden. 

Hierbij bestaat ook de mogelijkheid dat bv. de wagens van Brabant 2000 niet 

voldoen aan de eisen en dat ze niet meer gebruikt gaan worden en dan kunnen 

ze naar de schroothoop en zijn we het wagenpark kwijt. 

 

− 1939 Dhr. Smits (O.B.v.P - Oosterhout) 

o Geeft aan dat er nog veel onduidelijkheid is maar dat er veranderingen in de 

sport nodig zijn moge duidelijk zijn om de sport in leven te houden. 

 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Er is nog veel onduidelijk. Als we momenteel ja zeggen tegen de voorgestelde 

statutenwijziging van de NPO weten we niet wat er op ons af komt en wat er 

gaat gebeuren. Maar er is dan ook geen weg meer terug. 

 

− 1928 Dhr. van Eekelen (P.V. de Vredesduif - Lepelstraat) 

o Onderschrijft de uitleg van bestuur Brabant 2000 en vraagt zich af of we weten 

hoe er in andere afdelingen over wordt gedacht. 

Misschien is het mogelijk om amendementen in te dienen om proberen zo het 

e.e.a. de goede richting in te sturen. 

 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Als je op dit moment amendementen indient lijkt het of je een akkoord geeft 

met wat aanpassingen erin. Ook in andere afdelingen worden de huidige 

statutenwijzigingen niet ondersteund. 

Als bestuur NPO de bestuursleden van de secties en de platforms zelf gaat 

invullen lijkt dit op vriendjes politiek en vullen ze ook zelf 12 stemmen in voor 

de NPO ledenraad. Als de afdelingen zelf kandidaten mogen aandragen hebben 

we als afdelingen daar nog enig invloed op. 
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− 1928 Dhr. van Eekelen (P.V. de Vredesduif - Lepelstraat) 

o Kan zich vinden in de gedachtegang dat afdelingen bestuursleden voor de 

secties en platforms levert i.p.v. bestuur NPO. 

 

− 1907 Dhr. van Heijst (P.V. de Reisduif – Bergen op Zoom) 

o Kan zich eveneens vinden in de uitleg van bestuur Brabant 2000. Het liefst zien 

we dat de zuidelijke afdelingen de NPO verlaten en weer de voormalige ZNB 

oprichten. 

 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Het opnieuw oprichten van de ZNB is in eerste instantie geen oplossing. We 

moeten dan met ca. 5000 leden alle kosten dragen, commissies instellen, 

Tucht- en geschillenrecht regelen en een eigen bureau instellen. 

We willen als afdeling wel vernieuwingen maar deze moeten wel acceptabel en 

democratisch zijn. 

Als afdelingen voelen we meer om op een natuurlijke manier te fuseren met 

andere afdelingen. 

Het belangrijkste is dat we goed blijven samenwerken met onze collega 

afdelingen om de sport betaalbaar te houden. 

 

− 1935 Dhr. de Leeuw (M.B.v.P. – Made) 

o Maakt zich zorgen dat het er op gaat lijken dat we weer niet vooruit komen en 

dat er geen veranderingen in de duivensport worden doorgevoerd. Al vele jaren 

zijn er diverse plannen gepresenteerd die uiteindelijk allemaal weer ongebruikt 

in een lade terecht zijn gekomen. 

Het klinkt voor afdelingen moeilijk om de autonomie op te geven. Maar een 

goede samenwerking is wel belangrijk. 

Ook de hippische sport is aangesloten bij het NOC/NSF en dat kan een positieve 

uitwerking hebben richting de politiek zoals de partij voor de dieren die het 

liefst de duivensport helemaal wil verbieden. 

Mogelijk moet het bestuur Brabant 2000 onderzoeken of het vervoer en 

gebouw in een stichting ondergebracht kan worden. 

 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o In de plannen zitten goede onderwerpen in maar het gaat ook veel om de 

manier waarop bestuur NPO het e.e.a. wil regelen. Bestuursleden van secties 

en platforms zouden voorgedragen kunnen worden door de afdelingen en niet 

door bestuur NPO zodat men de schijn van vriendjespolitiek tegen heeft en 

laten benoemen door de NPO ledenraad. 

Voordat de NPO kan toetreden tot het NOC/NSF wordt men eerst 2 jaar 

adspirant lid. In deze 2 jaar wordt dus nader gekeken of de NPO geschikt is voor 

definitieve toetreding. Wij als bestuur Brabant 2000 achten deze kans zeer klein 

omdat het moet gaan om fysieke sporten en aan de duivensport zit niet zoveel 

fysieke inspanning in als de hippische sport. 

Ook over het kostenplaatje voor toetreding tot NOC/NSF is niets bekend en ook 

niet wat het oplevert. Er komen sponsortegoeden binnen van de lotto bij het 
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NOC/NSF en die zullen dan a.d.h.v. een formule verdeeld gaan worden over de 

aangesloten bonden. 

Ook zal een mogelijke eis zijn van het NOC/NSF dat er een volwaardig 

bondsbureau zal moeten komen met wellicht de aanstelling van een directeur 

wat ook weer extra kosten met zich meebrengt. Wat dus het totale kosten- 

plaatje gaat worden is niet bekend. 

 

− 1935 Dhr. de Leeuw (M.B.v.P. – Made) 

o Om de duivensport te kunnen laten bestaan zal er toch een andere weg 

ingeslagen moeten worden en verzoekt het bestuur nogmaals om te 

onderzoeken of het mogelijk is de transportmiddelen en gebouw in een 

stichting onder te brengen. Ook de geldmiddelen zouden geoormerkt worden 

volgens bestuur NPO. 

 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Als het platform transport er komt zal al het vervoer daarin onder worden 

gebracht en transportmiddelen die over zijn en niet meer voldoen gaan 

mogelijk naar de schroot en zijn we die kwijt. Ook wordt er misschien geen 

beroep meer gedaan op onze vrijwilligers omdat 8 van de 11 afdelingen met 

transporteurs werkt die vervoersgarantie willen hebben. Hierdoor bestaat de 

kans dat de vrachtprijzen stijgen en dat de duiven misschien niet meer worden 

opgehaald bij de verenigingen maar moeten worden aangeleverd zoals ook al in 

afdelingen gebeurd. 

Het oormerken van geld zegt over het algemeen ook niet veel. In Nederland 

worden PGB gelden ook gebruikt om asfalt aan te leggen. Dus garantie voor 

geoormerkt geld is er ook niet. 

 

− 1935 Dhr. de Leeuw (M.B.v.P. – Made) 

o Proberen te regelen dat de afdelingen zelf mensen kunnen aanleveren i.p.v. 

bestuur NPO om invloed te hebben op de plannen. 

 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Benadrukt nogmaals dat er goede dingen in staan maar dat we qua 

samenwerking meer open staan voor een natuurlijke fusieweg met de 

zuidelijke afdelingen die dan mogelijk weer lijken op de ZNB maar dan onder de 

NPO. Ook is het natuurlijk ongeloofwaardig dat men verwacht dat er in 2020 

een einde komt aan de ledendaling. De leden worden immers ouder en er 

zullen leden blijven ontvallen.  

 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Vraagt d.m.v. handopsteken hoe de vergadering denkt over de voorgestelde 

statutenwijziging. De overgrote meerderheid is tegen de statutenwijziging. 

 

− Besluit ALV 

o De ALV geeft een mandaat aan het bestuur (afgevaardigden) Brabant 2000 

om een besluit te nemen betreffende de voorstellen tijdens de ALV NPO. 
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Pauze 

 

7. Bestuursverkiezing 

 

− Besluit ALV 

o Bestuursleden Dhr. D. Segers en Dhr. C. Godschalk worden bij acclamatie 

herbenoemd voor een periode van 3 jaar. 

o Dhr. R. Norbart wordt voor een periode van 3 jaar benoemd als reserve 

afgevaardigde. 

 

8. Samenstelling commissies 

 

− Dhr. A. Besters is teruggetreden uit de jeugd- en afdelingsconcourscommissie 

 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Dankt Dhr. Besters voor de bijdragen aan de diverse commissies de afgelopen 

jaren. 

 

9. Voorstellen basisverenigingen 

 

− Voorstellen 1995 P.V. de Reisduif – Zundert 

Voorstel 1: 

Is het wat betreft de afgeschafte trainingsduiven regeling mogelijk om de duiven zo in 

de manden te doen zonder ze over de antenne te halen? 

En deze in het venira programma gewoon aan te vinken als deelnemende duiven in 

het wedstrijdconcours? 

Dit bespaart de vrijwilligers in de club (die toch al steeds schaarser worden) enorm 

veel extra en onnodig werk zeker in onze club waar er doorgaans meer 

trainingsduiven zijn dan wedstrijdduiven en de trainingsduiven toch niet geklokt gaan 

worden. 

 

Pre advies Bestuur Brabant 2000: 

Conform het NPO wedvluchtreglement artikel 69 lid 4 dienen alle duiven die 

deelnemen aan het concours geregistreerd te worden. Bovenstaande vraag zullen we 

als bestuur meenemen naar het overleg van de 11 afdelingen op 22 februari a.s. en 

zullen het e.e.a. nader toelichten op de ALV van 1 maart a.s. 

 

− Besluit ALV 

o Conform pre advies. 
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Voorstel 2: 

Verder lopen wij tegen het probleem aan dat wanneer er een mid of dagfondvlucht is 

de prijs bij ons dezelfde dag niet af zal gaan omdat een groot gedeelte duiven niet 

geklokt gaan worden dit heeft als gevolg dat we onze resultaten niet door kunnen 

sturen naar Compuclub met als gevolg dat de gehele afdeling B-2000 moet wachten 

tot de prijs bij ons af is voordat de juiste uitslag bekend is. 

Is het daarom mogelijk om de  trainings / concours duiven welke toch niet geklokt 

gaan worden pas in het samenspel W&O mee te laten tellen en in onze eigen 

vereniging enkel de duiven van de deelnemers die ook daadwerkelijk mee doen? 

 

Pre advies Bestuur Brabant 2000: 

Bestuur Brabant 2000 kan zich vinden in het voorstel als op niveau 2 en hoger ALLE 

duiven in concours staan. Bovenstaande oplossing kan gerealiseerd worden indien de 

verenigingen die dit wensen niveau 2 als basisspel aanmerken. 

 

− Besluit ALV 

o Op dit moment is het voor de samenspelen tekort dag om te regelen dat 

niveau 2 het basisspel wordt. Dit voorstel wordt aangehouden tot de 

najaarsvergadering. 

 

− Voorstel 1980 Wilhelminabode – Werkendam  

Wij vragen of de afdeling africhtingsvluchten voor de fondduiven gaat organiseren, 

want een fondduif komt op de Vitesse en Midfond altijd na de prijzen thuis en als ze 

wel in het concours moeten dan zijn wij pas om 20.30 uur klaar met inkorven en wij 

beginnen al om 18.00 uur. 

 

Pre advies Bestuur Brabant 2000: 

Het vliegprogramma 2017 biedt al veel africhtingsvluchten. Conform het NPO 

wedvluchtreglement artikel 69 lid 4 dienen alle duiven die deelnemen aan het 

concours geregistreerd te worden. Bovenstaande vraag zullen we als bestuur 

meenemen naar het overleg van de 11 afdelingen op 22 februari a.s. en zullen het 

e.e.a. nader toelichten op de ALV van 1 maart a.s. 

 

− Besluit ALV 

o Conform pre advies. 

 

− Voorstel 1935 Madese Bond van Postduivenhouders  – Made 

 

Naast de natourvluchten op 26 augustus vanuit Quievrain t/m 16 september vanuit 

Creil opleervluchten te houden voor jonge duiven vanuit de zelfde afstanden. 

 

MOTIVATIE: 

 

- Tegemoetkoming aan de opleerwens van de marathonspeler die zijn jonge duiven op 

deze genoemde wedstrijden niet in concours wil zetten. 
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- Alle duiven van de marathonspelers nemen m.i.v. 2017 al deel aan de concoursen op 

de vitesse, midfond etc. 

- Minder belasting voor de inkorvers. 

- Concoursvervalsing voorkomen. 

 

Pre advies Bestuur Brabant 2000: 

Bestuur Brabant 2000 ondersteunt het voorstel niet. De natour is voor zowel oude als 

jonge duiven en dienen alle duiven in concours te staan. Trainingsduiven zijn nu 

eenmaal afgeschaft en met uw voorstel komen trainingsduiven weer terug. Bij de 

jonge duiven concoursen mogen oude trainingsduiven mee omdat dit concoursen zijn 

voor jonge duiven waar geen oude aan mogen deelnemen. Verder moeten op alle 

vluchten alle duiven in concours staan.  

 

− Besluit ALV 

o Conform pre advies. 

 

− Voorstel 2002 P.V. Dongen  – Dongen 

Hierbij een voorstel voor de Algemene vergadering van 1 maart 2017 betreffende de 

Afdelingskampioenschappen. 

Voorgesteld wordt om het advies van de vliegprogrammacommissie te handhaven 

met betrekking Asse Zellik.  

De vliegprogrammacommissie is van mening dat de afstand Asse Zellik, en wat ons 

betreft ook Oudenaarde, te kort om als wedvlucht te vervliegen. 

Dat verenigingen vanuit deze plaats onderling concoursen is hun goed recht, maar in 

groter verband vervliegen is zeer onrechtvaardig.  

Voorgesteld wordt dan ook om Asse Zellik en Oudenaarde niet mee te laten tellen bij 

de Afdelingskampioenschappen jonge duiven.  

Overigens merk ik nog op dat in het door u gepresenteerde voorstel 

Afdelingskampioenschappen Oudenaarde van 8 juli voor Rayon 3&4 niet eens wordt 

vermeld. 

Wij hopen dat u het advies van de vliegprogrammacommissie nu wel ter harte 

neemt, want wij vinden dat u op de laatst gehouden Buitengewone Algemene 

Ledenvergadering welk erg gemakkelijk de adviezen van deze commissie ter zijde 

hebt geschoven en hierdoor de commissie in haar hemd heeft gezet. Alleen wat 

woorden in het voorwoord vonden wij maar erg mager. 

 

Pre advies Bestuur Brabant 2000: 

In het document was inderdaad vergeten 8 juli Oudenaarde te vermelden voor rayon 

3 & 4 maar dat is inmiddels hersteld. Naar mening van het bestuur Brabant 2000 

vond de vliegprogrammacommissie de afstand Asse Zellik niet te kort maar een 

vertegenwoordiger van een vereniging van rayon 1. De vliegprogrammacommissie 

heeft immers zelf Asse Zellik en Oudenaarde op het programma geplaatst. V.w.b. het 

niet laten meetellen van de eerst 2 jonge duivenvluchten voor de Brabant 2000 

kampioenschappen ondersteunt Bestuur Brabant 2000 uw voorstel niet. Op de ALV 

van 5 maart 2014 heeft uw vereniging bij monde van Dhr. R. van der Linden dezelfde 

vraag gesteld en hierover is gestemd (83 voor, 1424 tegen en 142 blanco) en daaruit 
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is gebleken dat de ALV Brabant 2000 wil dat ALLE vluchten meetellen voor het 

kampioenschap. 

 

− Besluit ALV 

o In het informeel overleg van de 11 afdelingen van 22-2-2017 is afgesproken 

dat de minimumafstand voor de vitesse 75 Km. is voor de kortste afstand. 

Om hierin uniformiteit te hebben tussen nationaal en afdelingsniveau zal de 

eerst jonge duivenvlucht van 1 juli Oudenaarde/Asse Zellik NIET meetellen 

voor de Brabant 2000 en nationale kampioenschappen.  

 

− Voorstel 1939 O.B.v.P.  – Oosterhout 

 

Wij vragen het bestuur van Br.2000 om een grenscorrectie toe te passen van Rayon 3 

zodat de leden uit Rijen die nu in Oosterhout lid zijn gewoon in Rayon 3 mee kunnen 

spelen. 

Motivatie: Deze 5 a 6 leden hebben er voor gekozen om in Oosterhout lid te worden 

omdat dat een grote vereniging is en daardoor ook meer levensvatbaar is in de 

toekomst. Praktisch is het natuurlijk ook een stuk makkelijker i.v.m. uitslagen etc. en 

kunnen ze ook in het rayon 3 vol meedoen voor de uitslag en de kampioenschappen. 

Hopende op een positieve uitslag van dit voorstel,  

 

Pre advies Bestuur Brabant 2000: 

Bestuur Brabant 2000 adviseert een overleg in rayon 3 en rayon 4 over de wijziging 

van het werkgebied en dan hier in 2018 op terug te komen. 

 

− 1939 Dhr. Smits (O.B.v.P. - Oosterhout) 

o Wil dat dit voorstel in stemming komt.  

 

− 2002 Dhr. van der Linden P.V. Dongen - Dongen) 

o Vindt de gang van zaken niet netjes om achter de rug om van rayon 4 leden 

weg te halen. Overleggen zou netter zijn geweest. 

 

− 1935 Dhr. de Leeuw (M.B.v.P. - Made) 

o Vraagt zich af waarom dat dit voorstel wel in stemming gebracht kan worden 

om 5/6 leden van rayon over te laten gaan terwijl 1 liefhebber uit Langeweg 

geen lid mag worden van rayon 3.  

 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Alleen de ALV Brabant 2000 kan een besluit nemen over een grenscorrectie van 

een werkgebied binnen de afdeling. Dit is destijds ook gebeurd met Lage 

Zwaluwe, Rijsbergen, Zundert en Wernhout.  

De betreffende liefhebber uit Langeweg is een individueel geval en betreft geen 

grenscorrectie. 
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− 2025 Dhr. Snels (P.V. de Postduif - Waalwijk) 

o Is het mogelijk dat er over het voorstel van Oosterhout alleen gestemd mag 

worden door de verenigingen van rayon 3 & 4. 

 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Dit is niet mogelijk de ALV Brabant 2000 beslist. 

 

− 1910 Dhr. Mouwen (CC Breda - Breda) 

o Is het niet beter om eerst te overleggen tussen rayon 3 & 4 en in het najaar te 

stemmen. 

 

− 1935 Dhr. de Leeuw (M.B.v.P. - Made) 

o Hoe gaat het met de leden uit Rijen die lid zijn in verenigingen van rayon 4. 

 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Deze 2 leden krijgen net als destijds de leden van Lage Zwaluwe die lid waren in 

rayon 2 dispensatie zodat deze niet noodgedwongen mee hoeven naar rayon 3. 

 

− 2002 Dhr. van der Linden (P.V. Dongen - Dongen) 

o Er moet niet alleen in rayon 4 overlegd worden maar ook in het samenspel. Uit 

het samenspel wordt dan een hap uitgehaald als Rijen naar rayon 3 gaat en 

vindt dat dit echt niet kan. 

 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Iedere vereniging kan een voorstel indienen voor een grenscorrectie en de ALV 

Brabant 2000 beslist hierover. 

 

− 2002 Dhr. van der Linden (P.V. Dongen - Dongen) 

o Doet oproep aan ALV om niet voor te stemmen zodat hierover eerst overleg 

kan plaatsvinden in de betrokken rayons en samenspelen. 

 

− 1939 Dhr. Smits (O.B.v.P. - Oosterhout) 

o De 5/6 leden uit Rijen zijn inmiddels 3 jaar lid in Oosterhout en wij willen deze 

leden graag een mooi spel bieden en we zijn een grote vereniging die langer zal 

bestaan zodat er meer zekerheid is. 

 

− 2007 Dhr. Paenen (P.V. de Gevleugelde Luchtstormers - Goirle) 

o Leden mogen tegenwoordig overal lid worden het wordt steeds gekker. Ook de 

vereniging uit Baarle Nassau neemt een liefhebber uit Merksplas aan maar valt 

buiten de grenzen van het samenspel. 

 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Een vereniging bepaalt of ze een lid aannemen of niet en hier is niets aan te 

doen. Volgens het verenigingsrecht heeft ook deze liefhebber dezelfde rechten 

en plichten. Dat buitenlandse leden hier lid mogen worden is bekrachtigd door 
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het Europese hof nadat een Belgische liefhebber die lid was geworden in 

Limburg in het gelijk is gesteld. Bestuur Brabant 2000 heeft de vereniging in 

Baarle Nassau verzocht dit lid niet aan te nemen maar tevergeefs omdat men 

alles op alles wil zetten om de inkorflicentie te behouden. 

 

− 1939 Dhr. Smits (O.B.v.P. - Oosterhout) 

o Heeft overleg gepleegd met zijn medebestuursleden en trekken het voorstel terug en 

gaan in gesprek met rayon 3 & 4. 

 

10. Voorstellen bestuur Brabant 2000 

 

– Voorstel: Vrachtprijzen 2017 

Bestuur Brabant 2000 stelt voor de vrachtprijzen 2017 te handhaven op het niveau 

van 2016. 

 

− Besluit ALV 

o De vrachtprijzen 2017 worden gehandhaafd op het niveau van 2016. 

 

11. Vliegseizoen 2017 

 

− Besluit ALV 

o Erkende samenspelen en concoursorganisaties vastgesteld. 

o Brabant 2000 concoursen en (nationale) kampioenschappen vastgesteld. 

 

12. Rondvraag 

 

− 2007 Dhr. Paenen (P.V. de Gevleugelde Luchtstormers - Goirle) 

o Komt er nog een overzicht van het aantal leden per vereniging c.q. samenspel 

om te kijken of de rayons ongeveer even groot zijn. 

o Of het mogelijk is om voor volgend jaar een andere losplaats te nemen voor 

Oudenaarde omdat deze voor rayon 4 behoorlijk westelijk ligt. 

o Wat is de minimale afstand van de midfondconcoursen? Want nu het voor de 

vitesse is vastgesteld op 75 Km. en met de aanname van Belgische leden wordt 

dat straks ook nog een probleem om te concoursen. 

 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Het overzicht van het aantal leden per vereniging/samenspel komen in het 

infoboek te staan. 

o Momenteel zijn er tussen Asse Zellik en Quievrain geen losplaatsen voor 

handen. Er wordt al jaren overleg gepleegd met de KBDB maar er komen 

helaas geen losplaatsen bij. Momenteel wordt er weer overlegd om te 

proberen rondom Nijvel een losplaats te krijgen. In België werkt het toewijzen 

van losplaatsen anders als in Nederland. In België zijn het de mandatarissen 

die beslissen of er op een losplaats gelost mag gaan worden of niet. Maar 

deze Belgische mensen zijn de vele Nederlandse lossingen zat, omdat ook zij 

veel jonge duiven verliezen door de massale onaangekondigde lossingen door 
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o.a. individuele leden. Momenteel is er in het informeel overleg van de 11 

afdelingen afgesproken dat er op dinsdag alleen afgericht gaat worden door 

de afdelingen in Nederland en op de woensdagen in België. 

o De minimum afstand voor de midfond is 250 Km. De kans is redelijk aanwezig 

dat er nog meer Belgische liefhebbers gaan komen aangezien de duivensport 

in België ongeveer 2x zo duur is als in Nederland. Als een vereniging deze 

leden aanneemt is daar niets meer tegen te doen en hebben ze dezelfde 

rechten en plichten. 

 

13. Sluiting 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Wenst iedereen een goed vliegseizoen toe en dankt iedereen voor zijn/haar 

komst en sluit de vergadering om 22.30 uur. 


