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Verslag Algemene Ledenvergadering Brabant 2000 

 

Datum: woensdag 2 maart 2016 

Aanvang: 20.00 uur 

Locatie: Pleintje te St. Willebrord 

 

Afwezig bestuur: A. Swagemakers en L. Donkers 

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 de heer Verresen uit Hoogerheide gedenken die ons onlangs is ontvallen. 

De heer Verresen was vele jaren een zeer gewaardeerd bestuurslid van  

PV De Luchtklievers uit Hoogerheide en maakte jarenlang deel uit van de FBCC die 

jaarlijks het gevoerde financiële beleid en bescheiden van onze penningmeester 

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

 

− Ledenbestand 

Het ledenbestand per 1 februari 2016 bedroeg 1627 leden. Een daling van 116 leden 

t.o.v. 1 februari 2015. Aan dit aantal leden zijn 1363 GPS-coördinaten toegekend, dus  

ongeveer even zoveel hokken. De gemiddelde leeftijd van onze leden bedraagt 62,9 

jaar. De totale afname van basisleden over geheel Nederland bedroeg 905 leden of te 

wel 4,63 % waarmee het landelijk ledenaantal uitkomt op 18684 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. Ook de verliezen met de jonge duiven en het toenemend roofvogelgeweld 

zullen hiertoe bijdragen. Vooral in de zuidelijke afdelingen van ons land is de 

ledendaling groter t.o.v. de noordelijke afdelingen.  

 

− Manifestatie & jeugddag Brabant 2000 

De Brabant 2000 manifestatie welke op 24 oktober 2015 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 2016 zal worden gehouden op zaterdag 29 oktober te St 

Willebrord. 
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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.  

 

− Bestuur 

Na 10 jaar deel te hebben uitgemaakt van het bestuur van de afdeling Brabant 2000 

heeft ons bestuurslid Robin Lambrechts te kennen gegeven dat hij zich, omwille van 

zeer drukke werkzaamheden, niet meer beschikbaar is voor het bestuur Brabant 

2000 en per 1 januari 2016 is teruggetreden. Wij zijn hem veel dank verschuldigd en 

wensen hem nog vele jaren in goede gezondheid toe. 

Gelet op het afnemend ledenbestand en het mogelijk op termijn samengaan met 

andere afdelingen is het bestuur de mening toegedaan dat we via natuurlijke weg het 

aantal bestuursleden naar beneden kunnen bijstellen. 

 

− Vrachtkosten 2016 

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

vrachtprijzen dit jaar niet te verhogen. Ondanks dat  vaste kosten door steeds minder 

leden moeten worden gedragen zal het bestuur trachten  hiervoor financiële invulling 

te vinden. De penningmeester zal tijdens de behandeling van zijn financieel overzicht 

hier nader op ingaan.   

 

− Verzoeken tot overgang 

In het afgelopen jaar zijn er door liefhebbers uit België verzoeken ingediend om bij 

een vereniging in onze afdeling lid te mogen worden. Bestuur Brabant 2000 wil u er 

op wijzen dat er in tegenstelling met de afspraken die zijn gemaakt met onze 

oosterburen (Duitsland) waarbij een zone van 10 kilometer grensoverschrijdend 

wordt geaccepteerd, dit niet is geaccordeerd door het bestuur van onze zuidelijke 

buren (België). Wij wijzen u er op dat indien een liefhebber uit België toch wordt 

aangenomen dit de verstandhouding met de KBDB niet zal bevorderen hoewel 

Europese regelgeving in deze zeker tot andere besluiten kan leiden. Bestuur Brabant 

2000 zal evenals de andere zuidelijke afdelingen, zoveel mogelijk vasthouden aan de 

huidige afdelingsgrenzen en zal in principe hiervoor geen toestemming verlenen. 

Voorts bestaan er in veel gevallen bindende afspraken binnen de bestaande 

samenspelen over de begrenzing van het samenspel. 

 

− Verliezen jonge duiven 

Op alle jonge duivenvluchten is het aantal duiven per mand vastgesteld op 24.  

Zoals u heeft kunnen zien in het vliegprogramma voor 2016 zijn er voor de jonge 

duiven enkele korte africhtvluchten gepland waarbij het voor een ieder mogelijk zal 

zijn de jonge duiven op verantwoorde wijze te kunnen opleren in groter verband. Het 

bestuur hoopt dan ook dat u en uw leden in grote getale gebruik zullen gaan maken 

van deze mogelijkheid om hierbij mogelijk de verliezen met de jonge duiven te 

kunnen beperken. 
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− Toekennen inmandcentra 

Wederom heeft een aantal verenigingen om redenen van het niet voldoen aan de 

vereiste inkorflimiet een schrijven ontvangen dat zij voor bepaalde spelsoorten in 

2016 niet meer in aanmerking komen voor een inmandcentrum. Besturen van die 

verenigingen wordt nadrukkelijk verzocht een samenwerkingsverband aan te gaan 

met buurverenigingen teneinde de duivensport toch mogelijk te blijven maken. Het 

bestuur moet overeenkomstig de vigerende reglementen en om de 

concoursveiligheid zoveel mogelijk te kunnen waarborgen deze maatregel nemen. 

 

− Fondclub Zuid Nederland  

Op verzoek van het bestuur van de Fondclub Zuid Nederland om een attractievlucht 

vanuit Ruffec op 6 augustus 2016 te organiseren heeft het bestuur, na gepleegd 

overleg met de afdelingen Zeeland’96 en Oost-Brabant, gemeend hierin toe te 

stemmen. Deze vlucht zal, indien alle voorafgaande dagfondconcoursen op normale 

wijze doorgang hebben gevonden, als attractievlucht worden vervlogen met extra 

sponsoring van de Fondclub Zuid Nederland. 

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

deelnemen en kunnen ook meedingen naar enkele extra prijzen.  

Aan de prijswinnende duiven zullen geen punten worden toegekend welke tellen 

voor de kampioenschappen van de afdeling Brabant 2000. Voor verdere informatie 

verwijs ik u naar het periodiek van de Fondclub Zuid Nederland wat naar alle leden in 

ons werkgebied is verstuurd. Voor dit attractieconcours worden maximaal 

2 inkorfcentra per rayon aangewezen. Verenigingen die hiertoe bereid zijn kunnen 

zich aanmelden bij de secretaris Brabant 2000. 

Met de Fondclub Zuid Nederland is daarnaast de afspraak gemaakt dat indien er een 

van de voorafgaande dagfondconcoursen niet is doorgegaan deze vlucht als 

reservevlucht wordt bestempeld om zodoende de deelnemers aan die concoursen 

zoveel mogelijk een compleet programma te kunnen aanbieden. In dat geval zullen 

de duiven bij alle toegekende inkorfcentra worden opgehaald. Ook dan zal er extra 

sponsoring van de Fondclub Zuid Nederland plaatsvinden. 

 

− 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. Tijdens een van die bijeenkomsten is het idee 

geopperd om de losplaats Gien te verlaten en terug te keren naar het alom bekende 

Orleans. Dit omdat de aantallen duiven naar verwachting onder de normering van 

10.000 zullen blijven. Deze normering is vastgesteld door de Franse Bond i.o.m. de 

luchtvaartautoriteiten. Een verzoek hiertoe is opgenomen in de aanvraag voor 

lossingsvergunningen. 
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− Slotwoord 

Als laatste wil ik mijn medebestuursleden, loodsmedewerkers 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 1912 P.V. Alphen Vooruit  Alphen 

o 1915 P.V. Mariapolder  Hank 

o 1948 P.V. de Grensduif  Putte 

o 1955 P.V. De Luchtklievers  Roosendaal 

o 1968 P.V. de Luchtbode  Zegge 

o 1977 P.V. Terheijden  Terheijden  

o 1984 Vlug en Eerlijk   Hoogerheide 

 

− Afwezig zonder kennisgeving 

o 1924 De Nieuwe Wijk  Heijningen 

 

− Stemmen 

o 1.442 stemmen aanwezig (89% aanwezig van totaal 1.627 stemmen / leden.  

46 verenigingen aanwezig van totaal 54 verenigingen) 

 

3. Verslag ALV 21 oktober 2015 

 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Geen vragen, 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 € 869.413 per 31 oktober 2015 (€ 916.065 per 31 oktober 2014) 

− Eigen vermogen € 846.841 per 31 oktober 2015 (€ 877.769 per 31 oktober 2014) 

− Jaarresultaat € -30.928 over boekjaar 2014/2015 € -8.573 over boekjaar 2013/2014) 
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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 2014/2015 en wordt de begroting 

voor het boekjaar 2015/2016 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 12 maart 2016 is de reguliere algemene vergadering van de NPO. 

 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Naast enkele kleine reglementswijzigingen, het vaststellen van de begroting en 

bestuursverkiezing worden de voorstellen van afdelingen en bestuur NPO 

behandeld. 

o Voorstel afdeling Brabant 2000 

De regeling trainingsduiven weer afschaffen en weer terugdraaien naar de 

oude regeling invliegduiven. 

Bestuur NPO laat e.e.a. over ter beoordeling aan de ALV NPO 

o Voorstel afdeling 9 Oost Nederland 

Het afschaffen van de nationale jonge duivenvlucht. 

Afdeling Oost Nederland is de mening toegedaan dat het geen toegevoegde 

waarde heeft. Korte afstand, de ligging van de losplaats, de wind en het aantal 

deelnemende duiven is op deze vlucht van een te grote invloed om te kunnen 

spreken van een eerlijk concours. 

 

Pré advies Bestuur NPO  

Kan niet eerder dan 2017 omdat het vliegprogramma 2016 is vastgesteld. 

Eventuele voorstellen hiervoor dienen op de najaarsvergadering te worden 

ingediend.  

 

− Voorstellen Bestuur NPO 

o Het voorgestelde nationaal vliegschema 2017 is gelijk aan dat van 2016. 

De marathonvluchten worden nader bepaald a.d.h.v. een enquête die 

gehouden gaat worden.  

o Statuten artikel 21 Taken en bevoegdheden bestuur NPO lid 12 in zijn geheel 

te laten vervallen. 

“Bestuur NPO is bevoegd tot het verlenen van dispensatie aan basisleden 

vanaf een coördinaat gelegen buiten het werkgebied van een afdeling de 

duivensport binnen die afdeling te willen beoefenen” 

Dit omwille van het feit dat ondanks bestuur NPO gebruik maakte van de haar 

toegekende bevoegdheid dit door uitspraken van tucht en geschillencolleges 

en beroepscolleges werd / wordt betwist. 
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                         Voorts wordt voorgesteld om de inhoud van artikel 13 van het HH reglement  

                         als volgt te wijzigen 

1. Overgang van een individueel lid naar een naastgelegen afdeling is niet 

toegestaan 

2. De vertrekkende en ontvangende afdeling zijn gezamenlijk bevoegd om het 

individueel lid dispensatie te verlenen 

3. Dispensatie wordt verleend voor het vliegadres/coördinaat van het 

individuele lid 

4. Het betreffende lid vraagt voor 31 december van het lopend verenigingsjaar 

overgang aan. 

5. Tegen dit besluit staat beroep open bij T&G college NPO. 

 

Hierbij wordt dus niet meer gesproken van overgangen naar een andere 

basisvereniging binnen dezelfde afdeling. Derhalve zouden verenigingen en 

samenspelen gelegen binnen 1 afdeling, met in achtneming van vigerende 

reglementen etc. zelfstandig kunnen beschikken en beslissen v.w.b. 

overgangen van basisleden. 

In voorkomend geval zullen verenigingen bij aanname van een nieuw lid ten 

alle tijde moeten bezien of een dergelijke overgang past binnen de 

reglementering zoals vastgelegd binnen de samenspelen waartoe de 

basisvereniging behoort. Te denken hierbij valt aan begrenzing van het 

samenspel. 

 

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

o Als bovengenoemd voorstel wordt aangenomen of het Bestuur Brabant 2000 

dan de eigen reglementen eerst aanpast en voorlegt aan de ALV alvorens 

overgangen te verlenen. 

 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Dit zal zeker gedaan worden en dan zal er overleg plaatsvinden met 

samenspelen m.b.t. de begrenzing van samenspelen. 

 

o Voorts stelt bestuur NPO voor om het begrip “Jeugdleden in combinatie met 

een senior lid” te laten vervallen. 

Dit omdat na inventarisatie van enkele jaren is gebleken dat dergelijke 

jeugdleden niet of nauwelijks geïnteresseerd is. Als voorbeeld moge zijn dat 

van deze categorie slechts 1 van de 14 kampioenen hun prijs heeft afgehaald. 

Ook de deelname aan de jeugddag bij de NPO werd slechts door 1 jeugdlid  

van deze categorie bezocht. Deze geringe aantallen geven voeding aan het 

beeld dat er bij de categorie jeugdleden in combinatie met een senior lid 

weinig animo voor de duivensport is. 
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o  Verdere NPO aangelegenheden 

Door de stuurgroep op weg naar een krachtige postduivenhouders bond o.l.v. 

prof. mevr. Olfers wordt een enquête uitgewerkt welke naar alle NPO 

basisleden zal worden gestuurd. 

Uitgangspunt hierbij is dat de duivenliefhebber centraal staat, m.a.w. er zal 

vanuit de positie van de duivenliefhebber worden gekeken naar een mogelijk 

nieuwe organisatievorm. 

In deze enquête zullen o.a. de navolgende zaken aan de orde komen 

Wedstrijdgebeuren, communicatie, bestuur en overige algemene zaken. 

Ook zaken zoals inkorfbeperking, herschikking van vlieggebieden zullen 

hiervan deel gaan uitmaken. 

Ik wil u nadrukkelijk verzoeken uw leden te enthousiasmeren om deze 

enquête te doen invullen. 

Het gaat hierbij mogelijk om te komen tot verandering van organisatievorm 

en vlieggebieden welke een inbreuk kunnen gaan vormen in de huidige 

organisatievorm van Brabant 2000. M.a.w. men kan ook tevreden zijn met 

wat Brabant 2000 u biedt. Te denken hierbij valt o.a. aan vrachtgelden, 

vliegprogramma’s, indeling samenspelen, autonomie van afdelingen etc. Vaak 

worden dergelijke enquêtes alleen ingevuld en verzonden door mensen die 

het structureel oneens zijn met alles wat wordt opgelegd en worden de 

tevredenen niet gehoord. 

 

Als er in de toekomst vanuit de NPO of algemene vergadering daarvan wordt 

aangedrongen op het aanbrengen van wijzigingen in de huidige 

organisatiestructuur is het standpunt van het bestuur Brabant 2000 dat er 

sterke autonome afdelingen moeten zijn met daarnaast een faciliterend NPO 

bureau waarbij de NPO intern kritisch op de eigen werkprocessen door te 

lichten en daar waar mogelijk verregaande automatisering door te voeren. 

 

Voorts zal mogelijk de huidige vorm van tucht en geschillenrechtspraak 

worden herzien. 

Dit kan mogelijk door aansluiting te zoeken bij het instituut sportrechtspraak. 

Hierin hebben louter en alleen juristen zitting welke onafhankelijk zijn. 

Hierdoor zullen zaken naar verwachting op een meer geschoold niveau 

plaatsvinden ten gevolge waarvan er mogelijk minder beroepszaken zullen 

plaatsvinden. Dit in tegenstelling tot wat er in de huidige vorm plaatsvindt. 

Vele tucht en geschillenzaken worden na uitspraak voorgelegd aan het 

beroepscollege waarbij in veel gevallen een andere uitspraak plaatsvind. 

Gedacht wordt hierbij aan het voorleggen van alleen zaken van enig aanzien. 

Te denken hierbij valt aan fraude etc. 

Zaken van minder ernstige aard, zoals bijvoorbeeld het vliegen met 

andermans duif kunnen dan worden ondergebracht in een zogenaamde 

administratieve rechtspraak waaraan bij voorbaat een schikkingsbedrag is 

vastgesteld. Deze vorm van rechtspraak kan wel worden uitgevoerd en ten 

laste worden gelegd door een Tucht en geschillencollege binnen de NPO. 
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o Buitenlandse leden: (Tekst is van bestuur NPO) 

Er is de laatste tijd veel reuring ontstaan omtrent het lid worden door 

postduivenhouders die buiten onze landsgrenzen wonen. (Dit probleem speelt 

vooral tussen Nederland en België. Tussen Nederland en Duitsland zijn er 

nagenoeg geen problemen). 

 

De vraag werd gesteld of wij konden verbieden dat er buitenlanders in 

Nederland lid worden en aan de wedstrijden deelnemen. 

            Wij hebben deze vraag laten toetsen aan het Europese Recht.  

De uitkomst hiervan is dat: 

 

1. Het weigeren van leden die buiten de landsgrenzen wonen in strijd is met het 

Europese Recht. Er ontstaat namelijk een vorm van discriminatie op nationaliteit 

en dit is niet toegestaan. 

2. Leden die aangenomen worden bij een vereniging kunnen dus deelnemen aan 

wedstrijden op alle niveaus. Ze mogen ook op alle niveaus aan de 

kampioenschappen deelnemen. 

3. Bij deelname van landenteams aan WK’s, EK’s en Olympiades mag wel 

onderscheid gemaakt worden naar land. Dit is zo omdat de wedstrijd dan 

gaat tussen de verschillende landenteams en dit is inherent aan de sport. 

4. Om het minder aantrekkelijk te maken voor buiten Nederland wonende 

postduivenliefhebbers zou het een optie kunnen zijn, dat wij geen duiven van de 

leden afvaardigen naar de Olympiade. 

 

Verenigingen zijn vrij om leden aan te nemen of te weigeren. Misschien is het 

een optie om met verenigingen in het grensgebied, daar waar problemen zijn, 

af te spreken dat deze verenigingen geen leden aannemen die buiten de 

landsgrenzen wonen. Er ontstaat dan wel een probleem, als de vereniging dit 

buiten de afspraak om toch doet, omdat het lid dan in één keer alle rechten en 

plichten ontvangt, die ook aan een lid dat in Nederland woont zijn 

toegewezen. 

Bovenstaande wordt ook nog ondersteund door een uitspraak van het Tucht- 

en Geschillencollege NPO van enkele jaren geleden. 

 

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

o Leest in de NPO vergaderstukken dat er diverse voorstellen worden ingediend 

door 7 afdelingen van Nederland en mist daar m.u.v. Zeeland ’96 de overige 

zuidelijke afdelingen bij. 

 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o De afdelingen Oost Brabant, Limburg en Brabant 2000 zijn niet voor deze 

gesprekken uitgenodigd en weten ook niet wanneer deze gesprekken worden 

gehouden. Dat deze afdelingen niet zijn uitgenodigd zal wellicht komen omdat 

men weet dat de zuidelijke afdelingen sterk op hun autonomie gesteld zijn. 
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− 2002 Dhr. van der Linden (P.V. Dongen te Dongen) 

o Probeer toch betrokken te blijven met hetgeen er momenteel in Nederland 

gebeurt. 

 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o We blijven het uiteraard volgen en als het opheffen van de autonomie van 

bovenaf wordt opgelegd zullen we uiteraard via een ALV bij de verenigingen 

terugkomen. 

 

− 1928 Dhr. van Tilbeurgh (Vredesduif te Lepelstraat) 

o Vindt het zorgwekkend dat de voorzitter van de afdeling Zeeland ’96 wel 

betrokken is bij de gesprekken van de 7 afdelingen. 

 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Bestuur Zeeland ‘96 werkt qua vervoer en vliegprogramma goed samen met de 

afdeling Brabant 2000 en komen de afspraken goed na. In een overleg met een 

afvaardiging van het bestuur van Zeeland ’96 is al de vraag gesteld als men 

moet gaan fuseren met welke afdeling men dat wil doen. Dan ligt de voorkeur 

toch dat het met Brabant 2000 zal zijn. 

Dit najaar zullen de 4 zuidelijke afdelingen al verkennende fusiegesprekken 

gaan houden. 

 

− 1928 Dhr. van Tilbeurgh (Vredesduif te Lepelstraat) 

o Vindt het goed te horen dat er al verkennende gesprekken gevoerd gaan 

worden en dat we niet gaan zitten afwachten.   

 

− Besluit ALV 

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

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

 

Pauze 

 

7. Bestuursverkiezing 

 

− Besluit ALV 

o Bestuursleden Dhr. A. Swagemakers, Dhr. L. Donkers, Dhr. Chr. van der Linden 

en Dhr. P. van Kastel worden bij acclamatie herbenoemd voor een periode 

van 3 jaar. 

o Dhr. W. Jongh wordt voor een periode van 3 jaar benoemd als kiesman. 

Dhr. A. Swagemakers schuift door als reserve kiesman. 

 

8. Samenstelling commissies 

 

− Besluit ALV 

o Dhr. R. Norbart (vervoer en manifestatiecommissie) en Dhr. J. van den Burgt 

(F.B.C.C. )worden benoemd als commissielid 
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− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Dankt de teruggetreden commissieleden voor de bijdragen aan de diverse 

commissies de afgelopen jaren. 

 

9. Vliegprogramma 2016 (voorstellen) 

 

– Voorstel 1918 P.V. de Eendracht – Etten – Leur 

Nu Gien is verplaatst naar eind augustus willen wij als vereniging nogmaals 

benadrukken dat we als voorstel hebben ingediend om 1 week eerder met het 

programma te beginnen en 1 week eerder te eindigen. 

Dit voorstel blijft dus onverkort staan. 

Pré advies Bestuur Brabant 2000: 

Bestuur Brabant kan zich vinden in de door de vliegprogrammacommissie gestelde 

startdatum van 9 april. Hierdoor krijgen de werkende liefhebbers ook de ruime 

mogelijkheid om na het ingaan van de zomertijd de weduwnaars te kunnen laten 

trainen. 

 

− Besluit ALV 

o Conform pre advies. 

 

– Voorstel 1983 P.V. De Luchtklievers – Hoogerheide 

Onze vereniging kan zich niet vinden in een essentiële aanpassing in het 

conceptvliegprogramma ten aanzien van de midfond. Met name het volledig 

schrappen van de vlucht Sens op 21 mei en deze vervangen door de vlucht 

Morlincourt.  

  

Voorstel:  

Minimaal 1 midfondvlucht met een 300 km+ lengte, zoals Sens, vóór aanvang van 

de dagfond (dus uiterlijk 21 mei). Dit betekent in dit geval Morlincourt van 21 mei 

vervangen door bijvoorbeeld Sens. Kortom het oude concept wat als keus 

voorgelegd is aan de leden. 

(Creil van 28 mei kan dan eventueel de 7e vitesse vlucht zijn als dit er 7 moeten 

zijn.11 juni pas de eerste “niet fond” vlucht  tussen de 275 en 500 km is in onze ogen 

de slechtst denkbare invulling)  

 

Motivatie:  

-Voor onze omgeving is Creil 270 à 275 km. Met dit gegeven lijkt geen of 

onvoldoende rekening gehouden. Met dit concept programma hebben niet 

fondspelers na 10 weken oude duivenspel (11 juni) pas de eerste vlucht boven de 275 

km! Dit is te laat in het seizoen.  

-Met deze aanpassing wordt de Midfond gedevalueerd. Niet door het van 8, oude 

concept, naar 7 vluchten gaan, maar wel het feit dat een aanzienlijk deel van alle 

leden zo slechts 4 midfondvluchten oude duiven met een ‘midfond’afstand van 

300km+ heeft. 
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Naast de midfond gaat dit vooral ook ten koste van de opbouw van het programma 

en dus van de voorbereiding op de dagfond en overnacht. Hiermee is onvoldoende 

rekening gehouden. De dagfond is al 2 vluchten bezig als de eerste vlucht met een 

afstand van 275 tot 500 km plaats vindt. St. Vincent is 3 dagen later inkorven. Veel 

liefhebbers willen onervaren en ervaren duiven voor de dagfond en overnacht graag 

eerst 1 of een paar keer kunnen meegeven op een dergelijke afstand met 2 nachten 

mand. Dit kan simpelweg niet met dit programma. Deze vluchten zijn er niet! Op 

basis van dit concept moeten liefhebbers met deze overtuiging voor de dagfond 

wachten tot vlucht 3 om mee te doen en aangezien dat gelijk 600km+ is, misschien 

zelfs tot vlucht 4. Alle disciplines, buiten de vitesse ondervinden kortom gevolgen van 

het schrappen van Sens op 21 mei en daarmee dus ook de mensen, die deze vluchten 

graag spelen, en hun duiven die ze niet een goede voorbereiding kunnen geven.  

Daarbij is ons inziens deze keuze niet gemaakt door de leden, toen ze kozen voor het 

voorgelegde concept. Zeker is het niet in het belang van alle leden en is er geen 

rekening gehouden met alle omstandigheden. Een wijziging van losplaats, omdat die 

niet beschikbaar is kan iedereen begrijpen, maar bij een wijziging van deze aard is dat 

niet het geval. 

Wij hebben tot slot niet direct iets met afdeling 1 en 3 te maken, maar er wordt in 

het schrijven door de afdeling ook zelf naar afstemming op hun programma gewezen. 

Beiden afdelingen hebben inderdaad   hetzelfde concept dagfond- en 

fondprogramma, maar beiden hebben ook 14 en 21 mei twee 300+ km vluchten 

staan. Uiteraard zijn dit midfondvluchten, maar dienen deze ook als logische opbouw 

in afstand van het programma en ter voorbereiding op de verdere fondvluchten. 

Het zou logisch zijn als ook ons programma hiermee overeen zou komen en de 

duiven een zelfde soort opbouw van afstand zouden hebben. Dat er dus ook de 

mogelijkheid is voor een goede en soortgelijke voorbereiding op het resterende en 

identieke ‘fond’programma. Wij hadden slechts 1 zo een vlucht en nu zelfs 0. In onze 

ogen is een dergelijke afstand voor veel duiven onmisbaar voor een goede 

voorbereiding op dagfond en overnacht en essentieel voor het karakter van de 

discipline midfond. Ons voorstel is daarom minimaal 21-5 één 300km+ 

midfondvlucht.  

 

Pré advies Bestuur Brabant 2000: 

Bestuur Brabant 2000 is voor handhaving van het voorgelegde concept. 

Het is al jaren bekend dat onze leden discipline voor discipline afgewerkt willen 

hebben wat nu ook gebeurd. Voorheen gingen de dagfond duiven van Creil naar 

Bourges maar er is ook een wens bij de leden om een kortere vlucht één week voor 

een dagfond te hebben of een Creil tussen de dagfond vluchten zodat de duiven tot 1 

week voor de dagfond mee kunnen. Veel marathon duiven gaan tegenwoordig mee 

op de eerste dagfondvlucht, dit laat de aantallen duiven zien van de afgelopen jaren 

dat er de eerste dagfond vlucht veel duiven komen en de tweede dagfond vlucht al 

veel duiven minder. 

Er zijn voor Hoogerheide nog 4 midfondvluchten van de 7 boven de 300 Km. 

 

− Besluit ALV 

o Conform pre advies. 
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− 1932 Dhr. Schoep (Oranje Boven te Klundert) 

o Als nationaal Chateauroux niet doorgaat wanneer wordt deze dan vervlogen en 

telt Ruffec dan wel mee voor de kampioenschappen. 

 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Als nationaal Chateauroux van 9 juli niet doorgaat wordt deze op 23 juli alsnog 

vervlogen. Als 1 van de 5 reguliere dagfondvlucht niet doorgaat zal Ruffec van 

6 augustus vervlogen worden als afdelingsconcours en mag er in iedere 

vereniging ingekorfd worden en telt deze alsnog mee voor de Brabant 2000 

kampioenschappen. Als de 5 reguliere dagfondvluchten gewoon doorgaan zal 

Ruffec van 6 augustus alleen maar als attractievlucht worden vervlogen en telt 

deze dan niet mee voor de Brabant 2000 kampioenschappen en zullen we 

2 verenigingen per rayon zoeken die bereid zijn te willen fungeren als 

inkorflokaal.  

 

10. Voorstellen basisverenigingen 

 

– Geen andere voorstellen ingediend 

 

11. Voorstellen bestuur Brabant 2000 

 

– Voorstel 1: Vrachtprijzen 2016 

Bestuur Brabant 2000 stelt voor de vrachtprijzen 2016 te handhaven op het niveau 

van 2015. 

 

− Besluit ALV 

o De vrachtprijzen 2016 worden gehandhaafd op het niveau van 2015. 

 

– Voorstel 2: 

Reglementswijziging huishoudelijk reglement: 

Artikel 17 Bestuur Afdeling Onverenigbaarheid van Functies: 

1. Het bestuurslidmaatschap Afdeling is onverenigbaar met lidmaatschap   

    Beroepscollege, College of F.B.C.C.  Afdeling. 

    2.a. Bij benoeming tot Lid Bestuur Afdeling vervalt met onmiddellijke ingang    

            lidmaatschap Beroepscollege, College en F.B.C.C. 

b. Het lidmaatschap van de overige in lid 1 van dit artikel genoemde Besturen,     

    college en commissies vervalt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk zes weken na    

    benoeming tot Lid Bestuur Afdeling. 

 

Te wijzigen in: 

 

 

 



 

 

 

10-03-2016  Pagina 13 van 13  

Artikel 17 Bestuur Afdeling Onverenigbaarheid van Functies: 

       1.Het bestuurslidmaatschap Afdeling is onverenigbaar met lidmaatschap   

          Beroepscollege, College, Bestuur N.P.O. of F.B.C.C.  Afdeling. 

   2.a. Bij benoeming tot Lid Bestuur Afdeling vervalt met onmiddellijke ingang   

           lidmaatschap Beroepscollege, College en F.B.C.C., Bestuur N.P.O. ; 

      b.  Het lidmaatschap van de overige in lid 1 van dit artikel genoemde Besturen, college   

           en commissies vervalt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk zes weken na benoeming    

                tot Lid Bestuur Afdeling. 

 

  Tekst in het rood toevoegen.  

 

− Besluit ALV 

o Aanpassing huishoudelijk reglement conform voorstel aangenomen. 

 

12. Vliegseizoen 2016 

 

− Besluit ALV 

o Erkende samenspelen en concoursorganisaties vastgesteld. 

o Brabant 2000 concoursen en (nationale) kampioenschappen vastgesteld. 

 

13. Rondvraag 

− Geen vragen 

 

14. 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 21.45 uur. 


