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Verslag Algemene Ledenvergadering Brabant 2000 
 
Datum: woensdag 5 maart 2014 
Aanvang: 20.00 uur 
Locatie: Pleintje te St. Willebrord 
 
Afwezig bestuur: - 
Notulist: R. Lambrechts 
 
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. Ik vraag u hierbij 
een ogenblik stilte in acht te willen nemen. 

 

 Ledenbestand 
Het ledenbestand per 1 februari 2014 bedroeg 1844 leden. Een daling van 126 leden 
t.o.v. 1 februari 2013. Aan dit aantal leden zijn er 1547 GPS-coördinaten toegekend, 
dus ongeveer even zoveel hokken. De gemiddelde leeftijd van onze leden bedraagt 
ongeveer 62 jaar. De totale afname van basisleden over geheel Nederland bedroeg 
1027 leden of te wel 5 % waarmee het landelijk ledenaantal uitkomt op 20347 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 het aantal jeugdleden is ten opzichte van voorgaande jaren drastisch 
verlaagd. Vooral in de zuidelijke afdelingen van ons land is de ledendaling groter 
t.o.v. van de noordelijke afdelingen.  
 

 Manifestatie & jeugddag Brabant 2000 
De Brabant 2000 manifestatie welke eind oktober 2013 werd gehouden was 
wederom een groot succes. Het bestuur brengt hiervoor zijn dank uit aan de 
commissieleden en medewerkers die e.e.a. mogelijk hebben gemaakt. De 
manifestatie Brabant 2000 zal in 2014 worden gehouden op zaterdag 25 oktober in 
zaal ’t Pleintje te St. Willebrord. De jeugddag was, mede door de inzet van de 
jeugdcommissie in samenwerking met de organiserende vereniging, PV De Reisduif 
Bergen op Zoom, eveneens een groot succes. Het bestuur bedankt de organiserende 
vereniging voor het beschikbaar stellen van haar lokaal en de organisatie.  
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 Bestuur 
Na heel veel jaren deel te hebben uitgemaakt van het bestuur van eerst de afdeling 
Midden-Brabant en daarna vanaf de oprichting van Brabant 2000 tot op de dag van 
vandaag heeft ons bestuurslid Giel Haast te kennen gegeven dat hij zich niet meer 
herkiesbaar stelt voor weer een bestuursfunctie van drie jaar. Giel heeft naast het 
zijn van bestuurslid allerlei andere taken vervuld. Zoals het wekelijks overladen van 
de manden en de reparatie daarvan. Gelukkig blijft Giel wel deel uitmaken van de 
diverse commissies waar hij zitting in heeft. Wij zijn hem heel veel dank verschuldigd 
en wensen hem nog vele jaren in goede gezondheid toe. 
 

 Opheffen vereniging 
Afgelopen winterperiode hebben de verenigingen PV de Luchtbode te Wouw en PV 
de Reisduif te Hilvarenbeek te kennen gegeven de vereniging op te heffen. Dit i.v.m. 
het sterk teruggelopen ledenaantal. Bestuur Brabant 2000 wil de leden van beide 
verenigingen hartelijk danken voor hun inzet en wensen de overgebleven leden, 
waarvan er een groot aantal inmiddels elders onderdak hebben gevonden, veel 
sportplezier toe. Het aantal verenigingen met een zeer gering ledenaantal zal de 
komende jaren steeds meer toenemen. Dit i.v.m. de vergrijzing in onze duivensport. 
Om de duivensport in onze afdeling op termijn betaalbaar te houden willen wij 
verzoeken dat de kleinere verenigingen proberen meer samenwerking te zoeken met 
zusterverenigingen binnen het samenspel. 
 

 Vrachtkosten 2014 
Het bestuur is, gelet op het advies van de FBCC, wederom voornemens om de 
vrachtprijzen dit jaar niet te verhogen. Ondanks de sterke stijging van de 
brandstofprijzen en overige kosten zal het bestuur trachten hiervoor financiële 
invulling te vinden. De penningmeester zal tijdens de behandeling van zijn financieel 
overzicht hier nader op ingaan.  
 

 Samenwerking Compuclub 
Het bestuur van Brabant 2000 zal ook in het seizoen 2014 samenwerken met 
Compuclub. De samenwerking is al vele seizoenen naar goede tevredenheid 
verlopen.  
 

 Verzoeken tot overgang 
In het afgelopen jaar hebben een aantal leden, o.a. in verband met het opheffen van 
hun vereniging, een verzoek ingediend om over te mogen gaan naar een andere 
afdeling. Ook van een liefhebber uit België is een verzoek ingediend om in onze 
afdeling lid te mogen worden. Bestuur Brabant 2000 wil, evenals andere afdelingen, 
vasthouden aan de huidige afdelingsgrenzen en zal in principe hiervoor geen 
toestemming verlenen. Alleen in individuele, mogelijk schrijnende gevallen, kan 
eventueel dispensatie worden verleend Ook krijgen we steeds meer verzoeken van 
liefhebbers die een samenspelgrens over willen steken. Wij willen u er nogmaals op 
wijzen dat overgaan naar een vereniging buiten het huidige samenspel wel mogelijk 
is maar dat de wedvluchtgegevens wel dienen opgenomen te worden in het 
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samenspel waar de hokcoördinaten van de betreffende liefhebber zijn gelegen. Dit is 
geregeld in het NPO huishoudelijk reglement artikel 13.  
 

 Belgische liefhebbers die lidmaatschap aanvragen in Nederland 
Ingevolge Belgische wetgeving is het liefhebbers die in België woonachtig zijn en 
aldaar hun hok hebben geplaatst verboden lid te worden in een ander land. Ook 
reeds bestaande situaties zullen worden herroepen. Als inwoners uit België zich 
aanmelden als combinatielid met een Nederlandse liefhebber, dan is dat wel 
toegestaan echter deze mensen mag geen hokcoördinaat worden verstrekt. 
 

 Verliezen jonge duiven 
Evenals vorig jaar is het aantal duiven per mand op de africht- en Belgische vluchten 
voor jonge duiven vastgesteld op 22 duiven per mand. Vanaf de vluchten uit 
Frankrijk, waarbij uit ervaring is gebleken dat de verliezen minder zijn, gaan we terug 
naar 24 per mand.  
 

 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 
2014 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. 
 

 Mededeling aangaande africhtingen van individuele liefhebbers in België  
In België zijn er enkele jaren problemen met het africhten van individuele 
Nederlandse liefhebbers in België. Er wordt nu een regeling ontwikkelt om een en 
ander aan banden te leggen.  
 
De regeling gaat er als volgt uitzien: 
o Liefhebbers mogen maximaal 20 kilometer van de Belgische grens wonen. 
o Liefhebbers mogen maximaal 80 duiven bij zich hebben. 
o Liefhebbers mogen hun duiven maximaal 20 kilometer van de grens in België 

loslaten. 
 
Liefhebbers moeten in het bezit zijn van een door de NPO verstrekte verklaring dat zij 
minder dan 20 kilometer van de grens wonen. Op de vergunning staat ook dat men 
maximaal 80 duiven bij zich mag hebben. Liefhebbers die verder dan 20 kilometer 
van de Belgische grens wonen, komen niet in aanmerking voor een vergunning. Op 
dit moment wordt de verklaring door de KBDB uitgewerkt die de Nederlandse  
liefhebbers bij zich moeten hebben. Zodra wij deze verklaring uit België ontvangen 
hebben worden de liefhebbers die minder dan 20 kilometer vanaf de grens wonen in 
de gelegenheid gesteld de genoemde verklaring te bestellen bij Bureau NPO, Postbus 
908, 3900 AX Veenendaal. Verklaringen zijn niet direct af te halen op bureau NPO De 
verklaring moet jaarlijks opnieuw verstrekt worden. 
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 Losplaats Orléans 
De losplaats Orléans mag NIET meer gebruikt worden i.v.m. aanwezigheid van enkele 
grote vliegvelden rondom Parijs. Onlangs heeft een Boeing 747 van een Amerikaanse 
luchtvaartmaatschappij een noodlanding moeten maken i.v.m. vogelaanvaring. In de 
motor bleken restanten van vermoedelijk duiven te zitten. Kunnen evt. wilde zijn 
maar staat niet vast. Om schadeclaims, die soms enorm hoog kunnen zijn, zoveel 
mogelijk te voorkomen is deze maatregel genomen. Bestuur NPO zoekt i.o.m. 
afdelingen etc. naar vervangende losplaats. 
 

 Website Brabant 2000 
Zoals u wellicht heeft gezien beschikt Brabant 2000 sinds afgelopen najaar over een 
vernieuwde website. Met deze website zal het bestuur trachten haar leden nog beter 
te kunnen informeren omdat we nu ook beschikken over de social media zoals 
Facebook en Twitter. Ook kunt u op onze website uiteraard weer al het laatste 
nieuws, lossingsberichten, uitslagen, kampioenschappen en de vergaderstukken voor 
onze ALV’s  terugvinden.  
 

 Samenwerking andere afdelingen 
Bestuur Brabant 2000 zal nadrukkelijk blijven samenwerken met andere afdelingen 
om zoveel mogelijk de vervoerskosten beheersbaar te houden. 
 

 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 1940 De Welkomstvrienden Ossendrecht  
o 1980 Wilhelminabode  Werkendam 
o 2023 De Luchtpost   Udenhout 

 

 Afwezig zonder kennisgeving 
o 1915 Mariapolder   Hank 
o 1924 De Nieuwe Wijk  Heijningen 
o 1955 De Luchtklievers  Roosendaal 
o 1984 Vlug en Eerlijk   Hoogerheide 
o 1985 De Pelikaan   Woensdrecht 
o 1999 Princenhage   Breda 
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 Stemmen 
o 1.649 stemmen aanwezig (89,4% aanwezig van totaal 1.844 stemmen/leden -  

52 verenigingen aanwezig van totaal 61 verenigingen) 
 
3. Verslag ALV 23 oktober 2013 
 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Geen vragen, op- of aanmerkingen over het verslag. Voorzitter W. Jongh dankt 

de notulist R. Lambrechts. 
 

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 € 1.131.431 per 31 oktober 2013 (€ 1.147.259 per 31 oktober 2012) 

 Eigen vermogen € 1.108.821 per 31 oktober 2013 (€ 1.130.295 per 31 oktober 2012) 

 Jaarresultaat €-21.473 over boekjaar 2012/2013 €-26.104 over boekjaar 2011/2012) 
 

 2021 Dhr. Marinus (P.V. Tilburg te Tilburg) 
o Merkt op dat het resultaat binnen het overzicht met de kosten per vlucht in 

overeenstemming is met het exploitatieresultaat en is van mening dat het niet 
reëel is om alle kosten binnen de afdeling aan de vluchten toe te rekenen. 

 

 Penningmeester Dhr. Segers (Bestuur Brabant 2000) 
o Overeenkomstig eerdere jaren worden alle kosten over de diverse vluchten 

uitgesmeerd. 
 

 2021 Dhr. Marinus (P.V. Tilburg te Tilburg) 
o Noemt ook de negatieve resultaten die aantonen dat een categorie te weinig 

doorbelasting kent. 
 

 Penningmeester Dhr. Segers (Bestuur Brabant 2000) 
o Zal de opmerkingen meenemen en nader bespreekbaar maken. 

 

 Geen verdere vragen, op- of aanmerkingen over het verslag na een uitgebreide 
toelichting door de penningmeester met aandacht voor de volgende punten: 
o Om een beter beeld te geven van het eigen vermogen heeft het bestuur alsnog 

besloten de boekwaarde van het vervoerscentrum in Rucphen (post gebouwen) 
overeenkomstig het advies van de F.B.C.C. komend boekjaar af te waarderen 
tot de WOZ waarde. 

o Alle betalingen door verenigingen aan de afdeling zullen komend boekjaar per 
automatische incasso geschieden. 
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 Besluit ALV 
o Met positief advies van de F.B.C.C. wordt bij acclamatie decharge verleend 

voor het financieel jaarverslag over het boekjaar 2012/2013 en de begroting 
voor het boekjaar 2013/2014. 

 

 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 15 maart 2014 is de reguliere algemene vergadering van de NPO. 

 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Tijdens de komende algemene vergadering is geen sprake van concrete 

voorstellen die direct de afdeling raken. Ook de reglementswijzigingen zijn 
beperkt. De voorstellen en reglementswijzigingen worden kort toegelicht. 
Bestuur Brabant 2000 kan zich hierin vinden. 

o De complete voorstellen en reglementswijzigingen, alsook de overige 
agendapunten zijn gecommuniceerd via de nieuwsbrief van de NPO en ook na 
te lezen op de website van de NPO. 

o Aangaande de organisatieontwikkeling worden na de bezoeken van het bestuur 
NPO aan de afdelingen concrete voorstellen uitgewerkt voor een speciale 
algemene vergadering. 

 

 2026 Dhr. Donks (Reisduif te Waspik) 
o Heeft vernomen via bestuurders van de NPO dat er binnen Brabant 2000 een 

meerderheid te vinden zou zijn voor vlieglijsten, wat naar zijn mening een 
compleet verkeerde indruk van de peiling tijdens de bijeenkomst zou zijn. 

 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Spreekt deze stelling tegen en geeft aan dat de peiling slechts als doel had om 

het draagvlak binnen de afdeling te peilen. 
 

 2026 Dhr. Donks (Reisduif te Waspik) 
o Door het ontbreken van notulen bestaat de vrees dat er een verkeerde 

uitkomst van deze bijeenkomst is achtergebleven, want zonder notulen is het 
draagvlak niet zichtbaar te controleren. 

 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Het bestuur NPO bezoekt de diverse afdelingen om de meningen binnen het 

land te peilen, waarbij slechts aantekeningen en geen notulen worden 
gemaakt. Concrete voorstellen zullen nog volgen en voorgelegd worden aan de 
ALV van de afdeling. 
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 2026 Dhr. Donks (Reisduif te Waspik) 
o Heeft een duidelijke mening tegen vlieglijsten geconstateerd en vraagt deze 

mening ook als zodanig te ventileren bij de NPO. 
 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Het bestuur NPO tracht de haalbaarheid van de voorstellen in ogenschouw te 

nemen. 
 

 2007 Dhr. Paenen (Gevleugelde Luchtstormers te Goirle) 
o Vraagt naar de meningen binnen het land betreffende het vliegschema, 

aangezien hij tijdens de bijeenkomst een meerderheid binnen Brabant 2000 
hier op tegen leek te zijn. 

 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o De meningen binnen het land zijn wisselend. Na de uitwerking van een 

concreet voorstel door de NPO zal de algemene vergadering moeten beslissen. 
Een extra ALV Brabant 2000 zal hier aan vooraf moeten gaan. 

 

 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. Godschalk - Dhr. Segers worden bij acclamatie 

herbenoemd voor een periode van 3 jaar. 
o Dhr. Besters uit Halsteren wordt bij acclamatie benoemd voor een periode 

van 3 jaar. 
 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Verwelkomt Dhr. Besters als bestuurslid en bedankt Dhr. Haast als aftredend en 

niet herkiesbaar bestuurslid voor zijn jarenlange bijdrage aan het bestuur van 
Brabant 2000. 

 
8. Samenstelling commissies 

 

 Besluit ALV 
o Dhr. Van Kastel (manifestatiecommissie) wordt benoemd als commissielid. 

 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Dankt de teruggetreden commissieleden voor de bijdragen aan de diverse 

commissies de afgelopen jaren. 
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9. Voorstellen basisverenigingen 
 

 Voorstel 2007 P.V. De Gevleugelde Luchtstormers - Goirle 
Trainingsduiven alleen nog toe te staan t/m 31 mei, dit is wat het NPO-regelement 
aangeeft. 
 
Motivatie: er worden steeds minder duiven in het concours gezet wat de duivensport 
zeker niet ten goede komt, dit gebeurt zeer veel bij de jonge duiven, iets waar het 
destijds zeker niet voor was bedoeld. Door van alle wedvluchten ook 
trainingsvluchten te maken heeft B2000 deze mogelijkheid geboden, dit moet ons 
inziens zeker worden teruggedraaid, om de duivensport te promoten. Daar komt ook 
nog bij dat er door deze regel bij veel  verenigingen, bij de leden onderling wrevel is 
ontstaan, dat kan toch nooit de bedoeling zijn. De voorzitter heeft  in een eerdere 
vergadering gezegd dat de vereniging dit bij stemming zelf kan bepalen, maar wij 
vinden dat niet de weg van besturen, volg gewoon de richtlijnen van het NPO-
bestuur, en maak het de verenigingsbesturen niet te moeilijk. 

 
Pre advies Bestuur Brabant 2000 
N.a.v. het verzoek op de najaarsvergadering 2012 van uw eigen vereniging is in het 
seizoen 2013 de regeling trainingsduiven al aangepast. Tijdens de jonge duiven 
vluchten zijn ALLEEN oude trainingsduiven toegestaan, dus GEEN jonge 
trainingsduiven tijdens de jonge duivenvluchten. Overigens spreekt het NPO 
wedvluchtreglement over invliegduiven en niet over trainingsduiven. In de plannen 
m.b.t. de NPO organisatieontwikkeling zal het gehele reglementsartikel over 
invliegduiven wellicht verdwijnen uit het NPO reglement omdat al veel afdelingen 
werken met trainingsduiven. 

 

 2007 Dhr. Paenen (Gevleugelde Luchtstormers te Goirle) 
o Voor concoursbehoud is het van belang trainingsduiven te beperken tot  31 

mei. Daarnaast is door de mogelijkheid van trainingsduiven een afname van het 
aantal duiven en een negatief saldo op africhtingsvluchten te constateren. 

 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Ook tijdens speciale africhtingvluchten met een verkorte ophaalroute voor 

jonge duiven is de animo beperkt. De afname en negatief saldo op 
africhtingsvluchten is niet direct te relateren aan trainingsduiven. 

 

 2007 Dhr. Paenen (Gevleugelde Luchtstormers te Goirle) 
o Wil vooral aandacht en het behoud van concoursen benadrukken. De 

hoeveelheid duiven is daarbij van belang. 
 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Liefhebbers kiezen zelf of men wenst deel te nemen. In het verleden is dit 

onderwerp reeds ter stemming gebracht. Trainingsduiven voorkomen daarbij 
ook dat duiven elders worden ingekorfd en deze opbrengsten dus voor de 
afdeling behouden blijven. 
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 2007 Dhr. Paenen (Gevleugelde Luchtstormers te Goirle) 
o Verzoekt het voorstel nogmaals ter stemming te brengen. 

 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Benadrukt dat het voorstel betreffende trainingsduiven reeds eerder is 

behandeld. 
 

 1963 Dhr. Roks (Steeds Sneller te Rucphen) 
o Beargumenteerd uit eigen ervaring dat er meer duiven zijn ingekorfd door 

trainingsduiven zonder dat dit ten koste gaat van het concours. 
o Is geen voorstander om trainingsduiven in het voorjaar te verbieden, maar 

kan zich wel vinden in een mogelijk verbod tijdens navluchten. Wenst vooral 
het positieve aspect van trainingsduiven in ogenschouw te nemen. 

 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Vraagt om een handstemming, waaruit blijkt dat er onvoldoende steun is om 

het voorstel in stemming te brengen. 
 

 Besluit ALV 
o Conform pre advies. 

 

 Voorstel 1907, 1909, 1913, 1924, 1926, 1928, 1940, 1948, 1975, 1976, 1983, 1984, 
1985 
 
De eerste 2 jonge duiven vluchten te lossen in 4 groepen. 
 
Pre advies Bestuur Brabant 2000 
Het bestuur Brabant 2000 kan zich vinden in bovengenoemd voorstel. Echter zal 
bestuur Brabant 2000 eerst toestemming moeten vragen aan de ALV Brabant 2000 of 
de vergadering akkoord kan gaan met het openbreken van een aangenomen voorstel 
van de najaarsvergadering van oktober 2011 m.b.t. de groepslossingen. 

 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Er is een alternatief voorstel ingebracht en wenst middels een stemming het 

draagvlak om dit voorstel in stemming te brengen te peilen. 
 

 2002 Dhr. Van der Linden (P.V. Dongen te Dongen) 
o Vraagt om een nadere motivatie om dit voorstel in stemming te brengen. 

 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Noemt als argument zwaarwegende redenen en wenst eerst te peilen of er 

voldoende draagvlak is om het voorstel in stemming te brengen. 
 

 Resultaat peiling 
o 1068 stemmen voor, 570 stemmen tegen, 11 stemmen blanco. 
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 Resultaat stemming voorstel 
o 1080 stemmen voor, 536 stemmen tegen, 33 stemmen blanco. 

 

 Besluit ALV 
o Tijdens het vliegseizoen 2014 worden de eerste twee vluchten met jonge 

duiven (Nijvel / Asse Zellik en Quievrain / Nijvel) per rayon gelost. 
 

10. Bestuursvoorstel 
 

 Voorstel: Vrachtprijzen2014 
 

Bestuur Brabant 2000 stelt voor de vrachtprijzen 2014 te handhaven op het niveau 
van 2013. 

 

 Besluit ALV 
o De vrachtprijzen 2014 worden gehandhaafd op het niveau van 2013. 

 
11. Vliegseizoen 2014 
 

 Besluit ALV 
o Erkende samenspelen en concoursorganisaties vastgesteld. 
o Brabant 2000 concoursen en (nationale) kampioenschappen vastgesteld. 

 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Vraagt aandacht voor de samenspelgrenzen, waar het bestuur later op zal 

terugkomen. 
 

 1963 Dhr. Roks (Steeds Sneller te Rucphen) 
o Noemt een voorbeeld uit Achtmaal en benoemt dit probleem voor de 

samenspelen. 
 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Het bestuur tracht meer duidelijkheid te scheppen betreffende de 

begrenzingen van de samenspelen. 
 

 1909 Dhr. De Rooij (Nooit Gedacht te Bergen op Zoom) 
o Vraagt rekening te houden met de bestaande situatie en liefhebbers in het 

kader van de spelvreugde. 
 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Stelt gerust dat niet met terugwerkende kracht regelgeving zal worden 

ingevoerd en komt hier de komende ALV op terug. 
 

 1963 Dhr. Roks (Steeds Sneller te Rucphen) 
o Noemt een voorbeeld van een woonerf met meerdere kadastrale nummers. 
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 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Het woonadres is hier leidend. 

 
12. Rondvraag 
 

 2002 Dhr. Van der Linden (P.V. Dongen te Dongen) 
o Verzoekt de eerste twee vluchten door het lossen per rayon niet te laten tellen 

voor de kampioenschappen. 
 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Eerder is besloten alle vluchten te laten tellen voor het kampioenschap. 

 

 1909 Dhr. De Rooij (Nooit Gedacht te Bergen op Zoom) 
o Aangezien de punten uit de samenspelen komen is het lossen per rayon geen 

argument. 
 

 Resultaat stemming voorstel 
o 83 stemmen voor, 1.424 stemmen tegen, 142 stemmen blanco. 

 

 2007 Dhr. Paenen (Gevleugelde Luchtstormers te Goirle) 
o Spreekt zijn onvrede uit over het feit dat een dergelijk voorstel wel in stemming 

wordt gebracht en eist dat het bestuur respectvoller omgaat met zijn mening 
als vertegenwoordiger. 

 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Bevestigt dat zijn mening met respect dient te worden behandeld. 

 

 2025 Dhr. Spiljard (Postduif te Waalwijk) 
o De ringen worden pas laat uitgeleverd door de NPO. De voorbereidingen zijn 

veel werk en het is de verantwoordelijkheid van de ringenadministrateur de 
ringen niet te vroeg uit te geven. 

 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Begrijpt deze bezorgdheid, maar helaas is het gebleken dat 

ringenadministrateurs zich niet aan de regelgeving gehouden hebben en ringen 
te vroeg hebben uitgegeven. Deze kwestie zal nogmaals bij de NPO ter sprake 
worden gebracht. 

 

 1909 Dhr. De Rooij (Nooit Gedacht te Bergen op Zoom) 
o Dankt het bestuur voor het meedenken en juicht de democratie toe en vraagt 

voor 2015 mogelijk rekening te houden met de losplaatsen om groepslossingen 
te kunnen behouden. 

 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o De ALV in het najaar zal besluiten hoe het vliegprogramma eruit zal zien en 

waar groepslossingen van toepassing zullen zijn. 
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 1932 Dhr. Schoep (Oranje Boven te Klundert) 
o Vraagt om een antwoord tijdens het inkorven van twee vluchten op een avond. 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Er is reeds een antwoord gecommuniceerd waarbij per vlucht aan het aantal 

inkorvende leden zal moeten worden voldaan. 
 

 1932 Dhr. Schoep (Oranje Boven te Klundert) 
o Vraagt zich af of dit kan betekenen dat de midfond binnen de eigen vereniging 

mag worden ingekorfd en de dagfond elders zal moeten worden ingekorfd. 
 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Bevestigt de vraag dat in een dergelijk geval voor de dagfond zal moeten 

worden uitgeweken naar een andere vereniging. 
 

 1932 Dhr. Schoep (Oranje Boven te Klundert) 
o Verzoekt in de toekomst het aantal inkorvende leden in totaal leidend te laten 

zijn. 
 

 2021 Dhr. Marinus (P.V. Tilburg te Tilburg) 
o Noemt de intentie van de reglementen waarbij de controle afdoende moet zijn 

en indien niet voldaan wordt aan de voorwaarden dit een volgend jaar 
consequenties zal moeten hebben.  

 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Indien enig jaar niet voldaan wordt aan het aantal inkorvende leden zal dit 

consequenties hebben voor het volgende jaar. 
o Heeft wel begrip voor deze zorg, maar ingevolge de reglementen en de 

duidelijkheid dient het aantal inkorvende leden per vlucht te worden geteld. 
 

 2021 Dhr. Marinus (P.V. Tilburg te Tilburg) 
o Plaatst een opmerking betreffende de vergaderstructuur en het in stemming 

brengen van zaken. 
 

 2026 Dhr. Donks (Reisduif te Waspik) 
o Wil nog toevoegen dat er ook aandacht dient te zijn voor de concoursveiligheid 

achteraf tijdens het afslaan en lichten van de klokken. 
 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Bevestigt de stellingen van voorgaande sprekers, waarbij e.e.a. is verlopen 

zoals het is verlopen. 
 
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 22.45 uur. 


