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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 2013 bedroeg 1970 leden. Een daling van 134 leden
t.o.v. 1 februari 2012. Aan dit aantal leden zijn er 1643 GPS-coördinaten toegekend,
dus ongeveer even zoveel hokken. De gemiddelde leeftijd van onze leden bedraagt
ongeveer 61 jaar. De totale afname van basisleden over geheel Nederland bedroeg
1035 leden of te wel 4,8 % waarmee het landelijk ledenaantal uitkomt op 21419
leden. Het ledenbestand is helaas in een neergaande spiraal terecht gekomen reden
waarom ik een klemmend beroep op U doe om de duivensport in positieve zin uit te
dragen. Helaas zijn er altijd weer leden die hier anders over denken en de
duivensport soms in een kwaad daglicht stellen.
 Manifestatie Brabant 2000
De Brabant 2000 manifestatie welke eind oktober 2012 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 in 2013 zal worden gehouden op zaterdag 26 oktober te
St Willebrord.
 Jeugddag Brabant 2000
De jeugddag was, mede door de inzet van de jeugdcommissie in samenwerking met
de organiserende vereniging, de Oosterhoutse Bond van Postduivenliefhebbers,
eveneens een groot succes. Het bestuur bedankt de organiserende vereniging voor
het beschikbaar stellen van haar lokaal en de organisatie. De jeugddag zal dit jaar
gehouden worden op zondag 3 november op een nog nader te bepalen locatie in
rayon 1.
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 Vrachtkosten 2013
Het bestuur is, gelet op het advies van de FBCC, 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.
 Samenvoegen verenigingen
Het aantal leden per vereniging neemt helaas steeds af. De hoofdoorzaak is de
vergrijzing van de liefhebbers en de minimale aanwas van nieuwe leden. Dit heeft
direct gevolgen voor het aantal inkorvende leden en het aantal duiven. Zoals u weet
dient u minimaal vijf inkorvende leden te hebben om als vereniging zelfstandig te
mogen inkorven. Hier en daar ontplooien zich bij besturen van verenigingen
initiatieven om samen te gaan werken met naburige verenigingen. Iets waar op
termijn niet aan te ontkomen is. In Breda, met name bij de CC Breda, is dit jaar een
knoop doorgehakt. Onder gunstige voorwaarden is op een centrale plaats in de stad,
nabij Hornbach, een ruimte gehuurd die kan dienen als inkorflokaal. De
bereikbaarheid is goed en parkeergelegenheid is aanwezig. Het aantal inkorflokalen
was tot en met het jaar 2012 drie. Deze worden alle drie verlaten en het inkorven zal
al in 2013 op één locatie gebeuren. In de toekomst zal het niet anders kunnen dan
dat ook steeds kleiner wordende verenigingen een inkorflocatie zoeken nabij hun
dorp waar nu nog ingekorfd mag worden. Mogelijk dat Breda hierin een voorbeeld
kan worden voor bijvoorbeeld de andere kleinere verenigingen die nu nog zelfstandig
opereren. Ook in Tilburg hebben dit soort initiatieven al geleid tot het afstoten van
een inkorflocatie en in de nabije toekomst kan dit een optie worden voor andere in
de buurt gelegen kleinere verenigingen. Indien gewenst dan zal het Bestuur Brabant
2000 alle medewerking verlenen om behulpzaam te zijn waar mogelijk.
 Beperking aantal ophaalroutes
Mede hierdoor en ook door het stoppen van de verenigingen in Nieuw Vossemeer,
Lage Zwaluwe, Bosschenhoofd en als inkorflocatie Standaardbuiten is besloten al in
2013 het aantal ophaalroutes van nu zeven te verlagen naar zes. Dit levert een flinke
besparing op van ongeveer € 7.000 op jaarbasis. Voor de chauffeurs betekent dit dat
er per ophaalroute een paar ophaalplaatsen toegevoegd worden en voor de
verenigingen betekent dit in een aantal situaties andere ophaaltijden en mogelijk
zelfs dat de manden (tijdelijk) door een wagen van een ander rayon of samenspel
opgehaald worden. Op de vitesse en midfondvluchten met één nacht mand zullen de
duiven apart gehouden worden en in de loods bij de juiste wagen geladen worden.
Wij hopen dat u begrip kunt opbrengen voor deze onvermijdelijke ontwikkelingen die
er mede toe bijdragen dat de vrachtprijzen zo laag mogelijk gehouden kunnen
worden. Betaalbare vrachtprijzen kunnen juist in deze tijden van recessie voorkomen
dat nog meer leden hun geliefde duivensport vaarwel moeten zeggen. Van u als
bestuurders verwachten wij dat u uw leden de noodzaak van deze ontwikkelingen
uitlegt.
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 Gebruik elektronische constateer systemen
Tijdens de afgelopen twee seizoenen is het bestuur diverse keren benaderd door
diverse leden met de vraag wat de regels zijn m.b.t. het gebruik van het Unikon
constateersysteem. Naar verluid zijn er diverse leden die 1 module gebruiken bij
meerdere dataloggers. Navraag hieromtrent bij de heer Piet van Gils, NPO
gedelegeerde m.b.t. elektronische systemen, gaf aan dat tijdens het constateren van
de duiven in iedere datalogger een module geplaatst moet zijn. Dus 1 module in
gebruik met meerdere dataloggers is nadrukkelijk NIET toegestaan. Op naleving van
deze regel zal door bestuur Brabant 2000 extra toezicht worden gehouden in de
toekomst.
 Samenwerking Compuclub
Het bestuur van Brabant 2000 zal ook in het seizoen 2013 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. In dit geval naar de afdeling Zeeland. Bestuur Brabant 2000 wil vasthouden
aan de huidige afdelingsgrenzen en zal in principe hiervoor geen toestemming
verlenen. Alleen in individuele, mogelijk schrijnende gevallen, kan eventueel
dispensatie worden verleend.
 Verliezen jonge duiven
Al jaren worden er landelijk, en dus ook in onze afdeling, grote verliezen geleden met
de jonge duiven. Een vervelend iets om niet te zeggen een ramp voor de ambities van
onze liefhebbers. Niemand is in staat om de oorzaken hiervan aan te geven.
Uiteraard zal het alleen inkorven van kerngezonde duiven hier positief aan bijdragen
maar zonder te weten of het helpt wil het Bestuur Brabant 2000 toch als proef in
2013 het aantal duiven per mand op de africht en Belgische vluchten voor jonge
duiven sterk verlagen. Tot op heden was de afspraak voor de africhtvluchten en
vluchten met voorzien één nacht mand 27 duiven per mand voor de jonge duiven.
Vanaf 29 mei tot en met 13 juli gaan we terug naar 22 duiven per mand. Vanaf de
vluchten uit Frankrijk, waarbij uit de ervaringen van de laatste jaren de verliezen
beperkt zijn, gaan we terug naar 24 per mand. Omdat het een proef is handhaven we
voor deze vluchten de vrachtprijzen. Het is in ieders belang al het mogelijke te doen
om de verliezen van jonge duiven te beperken.
 Kampioenschappen
In verband met de zeer geringe belangstelling voor de kampioenschappen jonge
duiven vitesse heeft het bestuur Brabant 2000 de kampioenschappen jonge duiven
vitesse en midfond/fond samengevoegd tot een kampioenschap jonge duiven.
Hieraan ligt ten grondslag dat al enkele jaren de opkomst bij de huldiging van de
kampioenen jonge duiven vitesse minder dan de helft winnaars van
kampioensprijzen hun prijzen kwamen ophalen.
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Het bestuur feliciteert onze nationale hokkampioenen, te weten de Comb Versteeg
en Ouwerkerk uit Nieuwendijk op de Midfond en G. Kouters en Zn uit Noordhoek op
de Marathonvluchten. Tevens werd de heer A. Timmers uit Prinsenbeek nationaal 1e
duifkampioen jonge duiven.
 Rayonindelingen
Gezien de terugloop van het aantal leden is het Bestuur voornemens het aantal
Rayons van 4 terug te brengen naar 2. Dit bevordert diverse mogelijkheden tot
verdere samenwerking tussen de verenigingen en er ontstaat geen noodzaak tot een
herverdeling van de huidige samenspelen. Ook voor het vervoer, met name voor het
aantal ophaalroutes, kan dit grote voordelen opleveren en dat is nodig omdat de
kosten van het ophalen van de duiven door de geringere aantallen verhoudingsgewijs
veel te hoog worden. In het najaar komen we hier op terug.
 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
2013 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.
 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 1907 Reisduif
o 1912 Alphen Vooruit
o 1922 Fijnaart
o 1977 Terheijden
o 2006 Luchtbode
 Afwezig zonder kennisgeving
o 1924 Nieuwe Wijk
o 1955 Luchtklievers
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o
o
o
o
o

1970
1971
1984
1985
1999

Snelvliegers
Gevleugelde Vrienden
Vlug en eerlijk
Pelikaan
Princenhage

Standaarbuiten
Noordhoek
Hoogerheide
Woensdrecht
Breda

 Stemmen
o 1.746 stemmen aanwezig (88,6% aanwezig van totaal 1.970 stemmen/leden)
3. Verslag ALV 24 oktober 2012
 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000)
o Geen vragen, op- of aanmerkingen over het verslag. Voorzitter W. Jongh
dankt notulist P. Schellekens.
4. Jaarverslag secretaris (Secretaris Dhr. P. van Kastel)
 Geen opmerkingen
 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000)
o Dankt het secretariaat en de secretaris in het bijzonder.
5. Jaarverslag penningmeester (Penningmeester Dhr. D. Segers)
 Balanstotaal € 1.147.259 per 31 oktober 2012 (€1.182.063 per 31 oktober 2011)
 Eigen vermogen € 1.130.295 per 31 oktober 2012 (€1.156.399 per 31 oktober 2011)
 Jaarresultaat €-26.104 over boekjaar 2011/2012 (€-25.007 over boekjaar 2010/2011)
 Geen opmerkingen na een uitgebreide toelichting door de penningmeester met
aandacht voor de volgende punten:
o Een vermindering van het aantal gereden kilometers met 11.000 heeft door
hogere brandstofprijzen niet tot een besparing kunnen leiden.
o Er zijn circa 58.000 duiven minder verzonden en is de voornaamste oorzaak
van het nadelig saldo.
o De voorziening onderhoud vervoermiddelen is afgenomen door circa € 5.000
meer kosten dan voorzien.
o De investeringen zijn zeer beperkt gebleven
 Besluit ALV
o Met positief advies van de F.B.C.C. wordt bij acclamatie decharge verleend
voor het financieel jaarverslag over het boekjaar 2011/2012 en de begroting
voor het boekjaar 2012/2013.
6. Informatie en terugkoppeling NPO (Voorzitter Dhr. W. Jongh)
 ALV NPO
Zaterdag 16 maart 2013 is de reguliere NPO ledenvergadering.
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 Voorstel NPO Bestuur
Beleid aangaande Pigeon Village (PV)
PV is rekenaar nationale concoursen en rekenaar van de nationale
kampioenschappen. Afgelopen jaar is contractueel weer gewerkt met Pigeon Village.
Het in maart met de kiesmannen afgestemd plan om alleen de U-bestanden van de
samenspelen in te laten sturen is door PV niet geaccepteerd. Bestuur NPO heeft de
verenigingen daarna dan ook maandenlang dringend verzocht de D en W bestanden,
van de vluchten die meetellen voor de nationale kampioenschappen, in te sturen
naar PV. Buiten het insturen van de D en W bestanden van de nationale wedvluchten
is door een aantal verenigingen hieraan geen gehoor gegeven. PV heeft op basis van
de ingestuurde en door hem geaccepteerde D en W bestanden de nationale
wedvluchten en de nationale kampioenschappen berekend. Bestuur NPO heeft de
eindstanden van de door PV opgestelde nationale kampioenschappen gepubliceerd
en de leden in staat gesteld hier eventueel op te reclameren. Door bestuur NPO zijn
de ingediende reclames beoordeeld op basis van de officiële uitslagen en verwerkt.
Na de reclameverwerking zijn de gecorrigeerde bestanden gepubliceerd. Ook hier
was nog reclame op mogelijk. Na beëindiging van de laatst genoemde termijn zijn de
definitieve resultaten vastgesteld. Bestuur NPO vraagt de kiesmannen het gevoerde
beleid 2012 te accorderen en tevens voor 2013 ongewijzigd vast te stellen.
 Voorstel 1 Afdeling Friesland
Afschaffen van de hoklijst en eventueel samenvoegen met de entingslijst.
De entlijst is een wettelijk opgelegd document. Veel dierenartsen wensen alleen
maar gebruik te maken van officiële door de brancheorganisatie uitgegeven lijsten.
Deze documenten voorzien niet in alle door de NPO vereiste gegevens. Bovendien
kan de inleverdatum van beide documenten ten opzichte van elkaar verschillen.
Derhalve stelt bestuur NPO voor e.e.a. in overleg met de reglementencommissie
nader te onderzoeken en komt hier tijdens de najaarsvergadering op terug.
 Voorstel 2 Afdeling Friesland
Verzoekt de mogelijkheid te creëren binnen de afdeling de duiven
(eigendomsbewijzen) op naam te kunnen zetten.
Technisch is e.e.a. op dit moment niet mogelijk omdat het ledenbestand en het
ringenbestand in twee verschillende applicaties zitten. Eerst zullen beide applicaties
in een applicatie verwerkt moeten gaan worden. De geraamde kosten voor het
realiseren van e.e.a. gaf in eerste instantie een kostenpost van € 75.000 voor de NPO
aan. Voor het uiteindelijk realiseren van dit project zou minstens het dubbele aan
kosten ontstaan. Daarom is het overschrijven van de eigendomsbewijzen in de
afdelingen voorlopig niet mogelijk.
 Voorstel 3 Afdeling Friesland
Het mogelijk maken van het omzetten van de eigenaarsgegevens van de chipringen
binnen de afdeling mogelijk te maken.
Regelmatig komt het op NPO bureau voor dat er chipringen worden aangeboden die
op grond van de huidige regelgeving niet omgezet mogen worden. Deze worden dan
ook door NPO bureau geweigerd. Indien dit in de afdelingen gebeurd vervalt deze
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controle mogelijkheid. Bestuur NPO zal met verantwoordelijken voor het
elektronisch constateren bekijken in hoeverre het omzetten van de chipringen
verantwoord kan worden vrijgegeven. Op de najaarsvergadering zal hier op worden
teruggekomen.
 Voorstel 4 afdeling Friesland
Heeft twijfels omtrent het organisatieproces en de bemensing daarvan en stelt
voor dit proces in handen te geven van externe deskundigen.
Er zou intern binnen onze organisatie te weinig specifieke kennis hierover bestaan.
Voorts wordt voorgesteld aansluiting te zoeken bij NOC/NSF. De commissie
organisatieontwikkeling bestaat uit een drietal externe deskundigen. Deze commissie
is thans voortvarend bezig en op 16 maart zal de opdracht aan de werkgroepen
worden gegeven om hun werkzaamheden te starten. Bestuur en kiesmannen zijn de
overtuiging toegedaan dat er voldoende kwaliteit in deze werkgroepen o.l.v.
commissieleden aanwezig is. Bestuur NPO ziet wel voordelen in aansluiting bij
NOC/NSF en zullen trachten hierover contacten te leggen. In het verleden zijn diverse
vruchteloze pogingen gedaan door voormalige NPO besturen. Na het toelaten als lid
van de Nederlandse Hengelsportbond zijn er wellicht weer openingen.
 Voorstel afdeling 6 Noord-Holland
Stelt voor om 850 km als kortste afstand aan te houden bij marathonvluchten i.p.v.
850 hart afdeling zoals voorgesteld.
N.P.O. bestuur heeft afgelopen winterperiode overleg gevoerd met
vertegenwoordigers in sectoren o.a. m.b.t. dit onderwerp. In onderscheidenlijke
sectoren wordt hier verschillend over gedacht. Derhalve is het de sectoren vrij, m.u.v.
St. Vincent, de keuze voor lossingsstations aan te geven. Voor sectoren die hier
problemen mee hebben staat het vrij om de afstandsgrens van 850 km als kortste
afstand aan te houden.
 Voorstel afdeling 1 Limburg
Stelt voor om overeenkomstig eerder gemaakte afspraken de tijdstippen voor het
schema van de marathonvluchten te handhaven op half juni (start St Vincent) tot
1e weekend augustus.
In huidig voorgesteld schema was deze periode met 1 week ingekort, n.l. tot laatste
weekend van de maand juli.
 Lossingsbeleid
Nationale marathon fondvluchten
In het najaar van 2012 is door bestuur NPO een inventarisatieronde gehouden in de
vier sectoren. Hierbij werd onderzocht wat de wensen waren van de leden die de
marathonvluchten spelen. Hierbij kwam aan de orde de ochtendlossingen alsook
middaglossingen, de nationale en sectorale vluchten en het lossingsbeleid.
Bij het overleg tussen de vier afdelingen in sector 1 met het NPO bestuur werd de
afdeling Brabant 2000 vergezeld door een drietal marathonspelers. Dit waren de
leden Rex de leeuw uit Made, Jacq van Tilbeurgh uit Lepelstraat en Antoon Kouters
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uit Noordhoek. In 2013 geplande middaglossingen vanaf 10.00 uur doch uiterlijk
15.00 uur. Ook bij te verwachten zuidwestenwind. In een dergelijke situatie zal de
kans op nachtelijke aankomsten aanzienlijk vergroot kunnen worden. Alleen in zeer
uitzonderlijke situaties waarbij het te voorzien is dat er na vrijdagochtend het gehele
weekend geen duiven gelost kunnen worden zal na advies van het IWB mogelijk tot
een ochtendlossing kunnen worden overgegaan. Na vaststelling wordt dit model
z.s.m. ter beschikking gesteld.
 Reglementswijzigingen
Reglement Rechtspleging
Aanpassing inhoud artikel A3 Reglement Rechtspleging. Tucht- en Geschillenrecht
wordt uitgeoefend door het Tucht- en Geschillencollege met als werkgebied het
volledige werkgebied van de NPO. Zoals bekend waren er in het verleden regionale Ten G colleges. Na aantreding huidig NPO bestuur is er een landelijk T en G college
werkzaam.
 Organisatie NPO
Voorts is in opdracht bestuur NPO een aanvang gemaakt met het instellen van
werkgroepen m.b.t. de organisatiestructuur. Deze werkgroepen bestaan uit de
navolgende disciplines:
a) Werkgroep Organisatie, Besturing en Leiding
b) Werkgroep PR, Communicatie en leden
c) Werkgroep Spel, spelregels en spelvreugde
d) Werkgroep interne rechtspraak
De verantwoordelijkheid voor en de aansturing van dit proces van
organisatieontwikkeling berust bij het landelijk bestuur. Zij wordt daarbij
ondersteund, begeleid en geadviseerd door het adviesteam. Aan elke werkgroep is
een organisatie en realisatie werkplan voorgelegd met daarin duidelijk
taakomschrijvingen. Na de bespreking tijdens de ALV in november 2013 van de
conceptvoorstellen worden deze besproken met de afdelingsbesturen. Dit gebeurd in
de periode november 2013 - februari 2014. Het resultaat van deze besprekingen
wordt door iedere werkgroep beoordeeld en zo nodig in concept voorstellen
verwerkt. Dit definitieve eindvoorstel wordt in februari 2014 aan het bestuur NPO
gezonden. Dit wordt ter besluitvorming op de ALV van maart 2014 geagendeerd.
Vanaf maart 2014 vindt de gefaseerde uitvoering van genomen besluiten plaats.
Periodiek worden de kiesmannen en afdelingsbesturen en de leden van de NPO
geïnformeerd over de voortgang van het werk van de werkgroepen. Hierbij valt te
denken aan Op de Hoogte etc.
 Besluit ALV
o De ALV sluit zich aan bij de voorstellen van het bestuur NPO en geeft een
mandaat aan het bestuur (kiesmannen) Brabant 2000 om een besluit te
nemen betreffende de voorstellen tijdens de ALV NPO.
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7. Pauze
8. Bestuursverkiezing
 Besluit ALV
o Bestuursleden Dhr. Van Kastel - Dhr. Swagemakers - Dhr. Donkers - Dhr. Van
der Linden worden bij acclamatie herbenoemd voor een periode van 3 jaar.
9. Samenstelling commissies
 Besluit ALV
o Dhr. Marijnissen (lossingscommissie) – Mevr. Godschalk (afdelingsconcourscommissie) worden benoemd als commissielid.
10. Voorstellen basisverenigingen en schriftelijke rondvraag
Voorstellen basisverenigingen
Voorstellen 1918 P.V. de Eendracht – Etten-Leur
Voorstel 1:
Men stelt voor om leden van Lage Zwaluwe naar rayon 3 te laten gaan en de grens te
corrigeren. Beter is om de grenzen nog niet te wijzigen en de leden die over willen
individueel dispensatie te geven in afwachting van onderzoek naar nieuwe rayonindeling.
Hoe staat het met het voornemen om de rayonindeling opnieuw te bezien want deze
dateert nog uit de beginjaren van Brabant 2000 toen elk rayon nog 1000 leden had.
Voorstel is om vanaf 2014 uit te gaan van 3 i.p.v. 4 rayons en de grenzen niet door
gemeenten te laten lopen omdat dit met ledenovergang steeds tot dispensaties leidt.
Préadvies Bestuur Brabant 2000
Bestuur Brabant 2000 blijft bij haar voorstel om een grenscorrectie toe te passen omdat
grondgebied Lage Zwaluwe tegen rayon 3 aangrenst. Bestuur Brabant 2000 is van
mening dat de tijd nog niet geheel rijp is om de rayonindeling aan te passen. Wel zal dit
in de komende jaren onderzocht gaan worden, welke mogelijkheden er zijn.
 1990 Dhr. Van Brenkelen (Ons Genoegen te Zevenbergen)
o Vraagt het voorstel van P.V. de Eendracht over te nemen en dispensatie
zonder grenscorrectie te verlenen.
o Voor een overgang van leden tussen rayons is een grenscorrectie in dergelijke
gevallen overbodig.
 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000)
o Om voor iedereen duidelijkheid te kunnen verschaffen en individuele
dispensatie-verzoeken te voorkomen is het wenselijk de grens beperkt aan te
passen. Verdere behandeling onder agendapunt 11 bij voorstel 1 van bestuur
Brabant 2000.
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Voorstel 2:
Het voorstel is om geen duiven van andere afdelingen meer toe te laten bij de
doordeweekse africhtvluchten. Op zich een goed idee maar dit kan alleen gehandhaafd
worden als bij het inkorven hoklijsten moeten worden overlegd omdat men anders geen
controle heeft op waar de duiven vandaan komen. Overigens waarom laat Brabant 2000
wel het illegaal inkorven in Hank toe? Gaat ten koste van Pommeroeul vluchten op
zondag.
Préadvies Bestuur Brabant 2000
Wij nemen aan dat een vereniging haar eigen leden herkent, zodat men weet wie er
inkorven. Het inkorven in Hank zal weinig invloed hebben op de duivenaantallen van de
Pommeroeul vluchten omdat het alleen africhtvluchten vanuit Dourdan zijn en het
aantal ingekorfde duiven in Hank vanuit onze afdeling minimaal is. Met de vervoerder die
de duiven in Hank ophaalt zijn hier goede afspraken over gemaakt.
 Besluit ALV
o Conform préadvies
Voorstel 3:
Hoe ziet het vervangingsplan voor de duivenmanden er de komende jaren uit. De
manden zijn oud en allemaal afgeschreven en met reparaties niet meer diervriendelijk te
maken. Bovenkanten zijn ingedeukt hetgeen bij langer verblijf in de manden
dieronvriendelijk is.
Préadvies Bestuur Brabant 2000
De manden zullen niet worden vervangen, gelet op het feit dat daar een gigantisch
kostenplaatje aan zal hangen, en wat eveneens tot gevolg kan hebben dat ook het
wagenpark aangepast moet worden, en dat zal door een steeds kleinere groep
liefhebbers betaald moeten gaan worden. In het vervoerscentrum zijn voldoende
manden op voorraad zodat de zeer slechte manden ten allen tijde omgewisseld kunnen
worden.
 Besluit ALV
o Conform préadvies
Voorstel 4:
Wat zijn de criteria bij vaststellen erkende samenspelen? Ledenaantal alleen of ook
geografische ligging en wat is de keuzevrijheid van de verenigingen daarbij?
Bij de Westhoek worden van bovenaf verenigingen uit andere gemeenten toegevoegd
terwijl er in Etten-Leur een vereniging bij een ander samenspel zit?
Préadvies Bestuur Brabant 2000
De criteria voor het vaststellen van erkende samenspelen ligt op 90 leden. Dit hangt niet
samen met geografische ligging. Het is aan verenigingen zelf te bepalen bij welk
samenspel men zich wil en mag aansluiten binnen het eigen rayon. Als een vereniging uit
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een samenspel wil vertrekken waardoor dit samenspel niet meer erkend zou zijn, krijgt
de betreffende vereniging geen toestemming, conform het Brabant 2000
samenspelreglement. Dat er bij uw samenspel verenigingen zijn aangesloten is niet door
Bestuur Brabant 2000 opgelegd, maar een beslissing van betreffende verenigingen zelf,
omdat hun huidige (niet erkende) samenspel ter ziele is gegaan.
 Besluit ALV
o Conform préadvies
Voorstel 5:
Waarom zijn er in Brabant 2000 geen dopingcontroles geweest in 2012?
Préadvies Bestuur Brabant 2000
Dopingcontroles worden aangestuurd vanuit bureau NPO en niet vanuit de afdelingen.
Aangezien er vorig jaar een verschil van inzicht was tussen het bestuur NPO en de
bevoegd dierenarts Derijcke zijn er in het gehele land geen dopingcontroles gehouden.
 Besluit ALV
o Conform préadvies
Voorstel 6:
Bij de jonge duiven vluchten toestaan om minder duiven in een mand te doen.
De vereniging moet toch per mand afrekenen. Nu gaan er 27 duiven in een mand dit
terug brengen na 24 of 25 duiven, dan kunnen ze beter bij de drink goot, en wij denken
dat er dan minder verliezen zijn. Laat ieder vereniging zelf beslissen om dit toe te passen,
het kost ten slotte de vereniging haar eigen geld.
Préadvies Bestuur Brabant 2000
Al sinds de oprichting van Brabant 2000 in 1999 wordt er afgerekend per duif en niet per
mand. Overigens dienen de verenigingen het aantal duiven wat door de afdeling is
voorgeschreven te handhaven, anders worden er straks nog enkel half gevulde manden
opgehaald waardoor er met meer wagens naar de losplaatsen gereden moet worden wat
weer een extra kostenpost wordt. Ook is het concoursvervalsing als de ene vereniging er
wel 27 in een mand doet en een andere vereniging b.v. maar 20. Bestuur Brabant 2000
zal dit jaar als proef het aantal jonge duiven per mand verlagen om te bezien of de
verliezen minder worden. Hierbij zal dan op de africhtingsvluchten en de vitesse
wedvluchten het aantal duiven worden verlaagd naar 22 duiven per mand i.p.v. 27.
 Besluit ALV
o Tijdens africhtingsvluchten en vitesse vluchten met jonge duiven zal het
aantal duiven per mand worden verlaagd van 27 tot 22 duiven.
Voorstel 1980 P.V. Wilhelminabode – Werkendam
Op de africhtingsvluchten van woensdag mogen geen leden van een andere afdeling
meedoen om dat we te veel duiven verspelen. Dat kan best waar zijn maar ons voorstel
is dat dan op de africhtingsvluchten van zondag ook geen duiven van andere afdelingen
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meer kunnen spelen, want op zaterdagavond is bij goed weer de hele afdeling 5 in
Oosterhout en dan moeten onze duiven ook met die duiven worden gelost. Dat gaat
onze afdeling veel geld kosten, daarom komen wij met het voorstel om de duiven van
onze afdeling en de andere afdelingen te scheiden en een kwartier achter elkaar te
lossen. Dan zitten er meer duiven in de wagen, en het kost maar een kwartier langer dat
de wagen onderweg is en ik denk een ieder tevreden.
Préadvies Bestuur Brabant 2000
Op de ALV Brabant 2000 van 24 oktober jl. is door de ALV besloten dat men geen duiven
uit andere afdelingen wil tussen onze reguliere midweek africhtingsvluchten. Het is
ondoenlijk om de duiven van buiten Brabant 2000 gescheiden te houden van onze eigen
duiven, omdat er op de midweek africhtingsvluchten ook veelal wordt samengeladen tot
1 of 2 wagens. Op de Quievrainvluchten had de ALV er geen bezwaar tegen dat hier nog
wel duiven van buiten Brabant 2000 zouden worden ingekorfd. Als dit niet mogelijk zou
zijn, zouden de Quievrainvluchten op zondag niet kostendekkend zijn, en zullen ze
moeten worden afgeschaft. Overigens zijn de Quievrainvluchten in het leven geroepen
om als africhting te dienen voor de marathon spelers die juist graag een gezamenlijke
lossing willen hebben.
 Besluit ALV
o Conform préadvies
Schriftelijke rondvraag
1960 P.V. de Reisduif – Roosendaal
Vraag 1:
In de vorige vergadering is aan de orde gekomen het inkorven op één dag van een
dagfondvlucht en midfondvlucht. (zie pagina 3 notulen) Graag ontvangen wij een
bevestiging dat dit onderzoek is afgerond voordat het conceptprogramma 2014 wordt
opgesteld.
Antwoord Bestuur Brabant 2000
Bestuur Brabant 2000 gaat dit seizoen in overleg met de vervoerscommissie Brabant
2000 nauwlettend in de gaten houden hoeveel manden per route worden geladen op
dagfond en midfondvluchten. Op basis van de resultaten die daar uitkomen, zal dit in de
vliegprogrammacommissie worden behandeld bij het vaststellen van het concept
vliegprogramma 2014.
Vraag 2:
Wij verzoeken u een voorstel in te dienen om het verplicht overschrijven van duiven te
beëindigen. Wij begrijpen dat liefhebbers hun duiven laten overschrijven om indien men
een duif verspeeld deze snel weer thuis te krijgen. Echter om een duif uit het concours te
halen omdat hij niet overgeschreven is, lijkt ons niet gepast. Immers de hoklijst en
eigendomsbewijs bewijzen ons inziens in voldoende mate dat de liefhebber eigenaar is
van de duif.
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Antwoord Bestuur Brabant 2000
De NPO heeft een zorgplicht om te trachten verdwaalde duiven zo snel mogelijk bij hun
eigenaar aan te kunnen melden. Uit hoofde hiervan dienen duiven op naam te zijn
gesteld. Indien dat niet het geval is zullen vele verdwaalde duiven niet bij hun
rechtmatige eigenaar kunnen worden aangemeld. Overigens is het bij het bestuur van
Brabant 2000 niet bekend dat er liefhebbers uit de uitslag zijn gehaald omdat duiven niet
op hun naam waren geregistreerd alhoewel dit overeenkomstig het
hokcontrolereglement wel verplicht is. Naar aanleiding van vorenstaande zullen door
bestuur Brabant 2000 geen acties worden ondernomen om de verplichting tot
overschrijven op te doen houden.
11. Bestuursvoorstellen
Voorstel 1: Grenscorrectie
Het bestuur Brabant 2000 stelt voor een grenscorrectie toe te passen tussen rayon 2 & 3.
Het gaat hierbij om het grondgebied Lage Zwaluwe. De vereniging in Lage Zwaluwe is
opgehouden te bestaan. Een aantal leden heeft aangegeven naar Made te willen gaan
omdat dit qua rijafstand dichterbij is dan een andere vereniging binnen rayon 2. De leden
uit het grondgebied Lage Zwaluwe die momenteel elders lid zijn in rayon 2 blijven
gewoon onder de oude regeling vallen en mogen blijven spelen in rayon 2. Eventuele
nieuwe leden dienen na de grenscorrectie wel lid te worden in rayon 3.
 Besluit ALV
o Er zal voor het grondgebied Lage Zwaluwe een grenscorrectie worden
toegepast tussen rayon 2 & 3.
Voorstel 2: Trainingsduiven
Bestuur Brabant 2000 stelt voor trainingsduiven toe te staan tijdens de oude duiven
wedvluchten m.u.v. de nationale/sectorale wedvluchten. Bij de jonge duiven
wedvluchten mogen alleen oude duiven als trainingsduif worden meegegeven, dus GEEN
jonge duiven meer als trainingsduif. Op de navluchten zijn zowel oude als jonge
trainingsduiven toegestaan.
Ook mogen er GEEN duiven van buiten de afdeling Brabant 2000 meer worden ingekorfd
op de africhtingsvluchten en wedvluchten m.u.v. Quievrain op zondag (verkorte
ophaalroute)
 Besluit ALV
o Tijdens wedvluchten met jonge duiven zijn uitsluitend oude duiven als
trainingsduif toegestaan.
o Het is niet toegestaan tijdens africhtingsvluchten (m.u.v. verkorte
ophaalroute Quievrain op zondag) en wedvluchten duiven van buiten de
afdeling Brabant 2000 in te korven.
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Voorstel 3: Africhtingsprogramma seizoen 2013
Bestuur Brabant 2000 stelt het bijgevoegde africhtingsprogramma voor (zie bijlage).
 2007 Dhr. Paenen (Gevleugelde Luchtstormers te Goirle)
o Stelt dat in Hank een mogelijkheid geboden gaat worden om
africhtingsvluchten vanuit Quievrain in te korven.
 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000)
o Het bestuur is niet op de hoogte van deze mogelijkheid. Er zijn afspraken dat
Belgische vervoerders hier niet op ingaan, maar is in principe niet tegen te
houden.
 2021 Dhr. Jansen (Tilburg te Tilburg)
o Vraagt of door het beperken van de korte africhtingsvluchten tot 2
losplaatsen per weekend het mogelijk is om op meer plekken in te korven.
 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000)
o De capaciteit van het vervoer is beperkt door meerdere vluchten, waardoor
geen garanties gegeven kunnen worden en daarom het aantal inkorfplekken
beperkt is tot 8.
 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000)
o Merkt op dat Grimbergen niet meer beschikbaar is als losplaats en derhalve
uitgeweken zal worden naar Strombeek.
 Besluit ALV
o Africhtingsprogramma seizoen 2013 conform voorstel aangenomen.
12. Vliegseizoen 2013
 2021 Dhr. Jansen (Tilburg te Tilburg)
o Verbaast zich over de “mededeling” het kampioenschap jonge duiven samen
te voegen en vindt dat een dergelijke aanpassing aan de leden voorgelegd
dient te worden middels een voorstel. Het aantal aanwezige kampioenen op
de manifestatie is geen argument tot samenvoeging.
 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000)
o De kampioenschappen worden als voorstel voorgelegd aan de ALV en is
derhalve geen mededeling. De beperkte aanwezigheid op de manifestatie laat
een beperkte interesse zien in een dergelijk kampioenschap. Daarom stelt het
bestuur een volwaardig breder kampioenschap voor.
 2021 Dhr. Jansen (Tilburg te Tilburg)
o Vraagt zich af of ook het kampioenschap midfond oude duiven zal worden
afgeschaft bij onvoldoende belangstelling op de manifestatie.
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 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000)
o Noemt de opkomst niet de essentie, maar wel een constatering bij jonge
duiven over meerdere jaren. Indien de ALV een stemming wenst kan het
voorstel worden aangepast en vraagt daarom om een handstemming om de
mening van de vergadering te polsen. Hieruit blijkt dat de meerderheid zich
kan vinden in samenvoeging van het kampioenschap vitesse en midfond
jonge duiven.
 2007 Dhr. Paenen (Gevleugelde Luchtstormers te Goirle)
o Noemt deze aanpassing geen promotie van de duivensport en twijfelt aan de
meerderheid. Is van mening dat beide spelsoorten moeilijk te combineren
zijn.
 1935 Dhr. De Leeuw (Madese Bond van Postduivenhouders te Made)
o Verzoekt dergelijke aanpassing voortaan als separaat voorstel te presenteren.
 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000)
o Voortaan zal een dergelijke aanpassing als voorstel worden gepresenteerd en
bevestigt dat bij handstemming een meerderheid te hebben geconstateerd.
 Besluit ALV
o De Brabant 2000 kampioenschappen vitesse en midfond jonge duiven
worden samengevoegd tot één kampioenschap.
 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000)
o De dagfondvlucht van Chateauroux zal op 6 juli worden vervlogen en La
Souterraine op 22 juni.
o De nationale kampioenschappen zijn onder voorbehoud van vaststelling
tijdens de ALV NPO.
o Op nationaal St. Vincent zijn geen jaarlingen toegestaan.
 Besluit ALV
o Erkende samenspelen en concoursorganisaties vastgesteld.
o Brabant 2000 concoursen en (nationale) kampioenschappen vastgesteld.
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 22.00 uur.
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