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Verslag Algemene Leden Vergadering Brabant 2000 
 
Datum: woensdag 7 maart 2012 
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 te vragen voor de ons ontvallen leden in de afgelopen periode. Ik 
vraag u hierbij een ogenblik stilte in acht te willen nemen.  
 

 Ledenaantal 
Het ledenbestand per 1 februari 2012 bedroeg 2104 leden. Een daling van 102 leden 
t.o.v. 1 februari 2011 of te wel 5 %. Van dit aantal leden waren 1745 GPS coördinaten 
toegekend dus evenzoveel hokken. De gemiddelde leeftijd is 60,5 jaar. 
 

 Groepslossingen 
Tijdens de laatstgehouden Algemene Ledenvergadering van Brabant 2000 is wat 
verwarring en mogelijk onduidelijkheid ontstaan over de stemming van het aantal 
groepslossingen. Mijn excuses hiervoor. Ter verduidelijking is door mij in eerste 
instantie het meest verst strekkende voorstel, dat van bestuur Brabant 2000, in 
stemming gebracht. Mocht dit voorstel niet zijn aangenomen zou eventueel tot 
stemming van de overige voorstellen, die minder ver strekkend waren, kunnen 
worden overgegaan. Nu het voorstel van het afdelingsbestuur is aangenomen zal dit 
voor de komende drie jaren worden uitgevoerd. Echter mochten er duidelijke 
aanwijzingen zijn dat e.e.a. tot aanmerkelijke verliezen zal leiden zal het bestuur met 
een eventueel aangepast voorstel hierover terugkomen op de najaarsvergadering. Als 
seizoen 2012 naar tevredenheid verloopt, blijft het voorstel gehandhaafd tot het 
najaar 2014. 
 

 Berekenen concoursen 
In 2012 zullen alle vluchten wederom worden berekend door Compuclub. De rayons 
en samenspelen kunnen hiervan kosteloos gebruik maken. Hierbij wordt opgemerkt 
dat het afnemen van een Brabant 2000 uitslag, indien er wordt gepould op de 
duiven, met ingang van 2012 niet meer verplicht zal worden gesteld. Dit omdat veel 
liefhebbers in staat zijn de internetsite van Compuclub te kunnen raadplegen. 
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 Begroting 
Traditiegetrouw staat op de voorjaarsvergadering het vaststellen van de begroting en 
het gevoerde financiële beleid op de agenda. De FBCC geeft het afdelingsbestuur in 
overweging om de vrachtprijzen enigszins te verhogen. Voornamelijk op die 
onderdelen waar de inkomsten niet meer in overeenstemming zijn met de uitgaven. 
E.e.a. zal tijdens de behandeling van het gevoerde financieel beleid door de 
penningmeester worden toegelicht. 
 

 Postverzending 
Met enige regelmaat worden brieven, voorstellen etc. verzonden/afgegeven bij het 
vervoerscentrum in Rucphen. Hierdoor ontstaat vrijwel altijd achterstand in de 
beantwoording c.q. behandeling van de inhoud hiervan omdat de secretaris 
gedurende de wintermaanden niet met enige regelmaat de loods bezoekt. U wordt 
dan ook verzocht alle brieven, voorstellen etc. rechtstreeks naar het adres van het 
secretariaat te sturen teneinde vertraging van de behandeling hiervan te voorkomen. 
 
Seizoen 2012 
 

 Trainingsduiven 
Zoals toegezegd op de laatst gehouden algemene ledenvergadering van Brabant 
2000 is het fenomeen trainingsduiven tijdens de afgelopen winter geanalyseerd door 
een aantal leden uit de afdeling in samenwerking met Kees Godschalk. De heer 
Godschalk heeft in overleg met het bestuur een selectie gemaakt van zowel voor als 
tegenstanders, om bij de behandeling hiervan een ordelijke discussie mogelijk te 
maken. Bij de behandeling van het betreffende agendapunt zal Kees Godschalk u 
hierover nader informeren.  
 

 Ophaalroutes 
Vorig jaar is het aantal ophaalroutes van acht teruggebracht naar zeven. Voor een 
aantal verenigingen betekende dit dat de duiven wat later opgehaald werden dan 
wenselijk is. Het feit dat er vanaf dit jaar minder groepslossingen zijn maakt het 
mogelijk de ophaalroutes efficiënter in te richten om de ophaaltijden in te korten.  
 

 Aanpassing vergoedingen rayon concoursen 
Mede op advies van de FBCC zullen met ingang van seizoen 2013 de vergoedingen 
voor de rayonconcoursen, zowel midfond als fond worden gehalveerd naar € 300,- 
per spelsoort. 
 

 Klokkenkeuringen 
Het bestuur wijst haar leden er nogmaals op dat de in gebruik zijnde en daarvoor in 
aanmerking komende constateersystemen en mechanische klokken tijdig gekeurd en 
aangepast dienen te zijn. Bij niet voldoen hieraan zal dit uitsluiting tot gevolg hebben.  
 

 Meldprocedure 
Met ingang van 2012 is de meldplicht voor de Brabant 2000 concoursen in zijn geheel 
komen te vervallen. Voor de nationale dagfondvluchten en de marathonvluchten 
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(incl. Bergerac) moeten de duiven gemeld worden volgens het NPO-reglement, dus 
binnen 30 minuten na aankomst.  
 

 Inzenden UDP 
Het insturen van UDP bestanden hoeft ook dit seizoen alleen te gebeuren bij 
Compuclub. Bestuur Brabant 2000 zal net als in seizoen 2011 er zorg voor dragen dat 
de benodigde wedvluchtbestanden voor de nationale wedvluchten en 
kampioenschappen terecht komen bij de nationale rekenaar. 
 

 Bergerac 
Tijdens de laatst gehouden Algemene Ledenvergadering Brabant 2000 is er een 
stemming gehouden over het organiseren van een marathon vlucht vanuit Bergerac 
op 4 augustus 2012. Dit m.b.t. het houden van een ochtendlossing of een 
middaglossing. Uit stemming is gebleken dat een meerderheid voor een 
middaglossing was. Echter in het sector 1 overleg, waar Brabant 2000 deel van uit 
maakt werd met meerderheid gekozen voor een nationaal concours met 
ochtendlossing. Daardoor zouden bij een gestandhouding van het vergaderbesluit de 
deelnemers uit het werkgebied van Brabant 2000 niet in aanmerking kunnen komen 
voor een nationale overwinning. Dezerzijds wordt dan ook gevraagd akkoord te gaan 
met een ochtendlossing.  
 

– Africhten jonge duiven verkorte ophaalroute 
Zoals u weet staan er voor dit seizoen een 4-tal africhtingsvluchten voor jonge duiven 
op zondag op het programma. Zoals gezegd op de ALV van 26 oktober jl. zal dit alleen 
gerealiseerd  kunnen worden als we werken met een beperkt aantal inkorflokalen. 
De opzet was om te gaan werken met 2 inkorflokalen per rayon. Dit is  gelukt in de 
rayons 1,2 en 4. Voor rayon 3 heeft zich de Oosterhoutse bond beschikbaar gesteld. 
Hierdoor zijn we nog op zoek naar nog een vereniging in rayon 3, die gelegen is in het 
zuiden van het rayon. Bij deze dus een oproep dat een vereniging zich nog z.s.m. 
beschikbaar wil stellen.  
 

 Kiesmannenstelsel 
Zoals bekend worden de door de afdeling Brabant 2000 voorgestelde kiesmannen 
jaarlijks benoemd tijdens de voorjaarsvergadering. E.e.a. is niet conform de N.P.O. 
reglementen alwaar zij voor de duur van drie jaar worden benoemd met telkens de 
mogelijkheid dit voor drie jaar te verlengen tot een maximale duur van negen jaren. 
Bestuur Brabant 2000 zal e.e.a. conform N.P.O reglementen aanpassen en daarom de 
kiesmannen laten benoemen voor in eerste instantie een periode van drie jaren. 
 

 Olympiaderaces 
Zoals u allen bekend worden er dit jaar ter gelegenheid van de Olympische spelen 
een tweetal olympiaderaces gehouden vanuit Londen en Berlijn. Deze races worden 
georganiseerd door de FCI. Teneinde leden in de gelegenheid te stellen duiven 
hiervoor in te kunnen korven worden hiervoor inkorflokalen gezocht met een 
maximum van vier per afdeling.  
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 In onze afdeling hebben 3 verenigingen zich aangemeld om eventueel als inkorflokaal 
te fungeren. 
 

 Dierenambulancediensten 
Met enige regelmaat worden duivenliefhebbers geconfronteerd met hoge kosten 
voor transport en verzorging van een verdwaalde c.q. gewonde duif. Bij uitspraak van 
de rechter dienen deze kosten door de eigenaar te worden voldaan. Wij roepen u 
hier dan ook bij op om zo veel mogelijk in contact te treden met een plaatselijke dan 
wel regionale dierenambulancedienst teneinde afspraken te maken voor het 
eventueel ophalen en verzorgen van postduiven. Deze diensten zijn meestal 
gekoppeld aan de dierenasiels in het land. Ook het afdelingsbestuur zal hierin 
participeren en in contact treden met de respectievelijke provinciale dan wel 
regionale dierenambulancediensten. Ons bestuurslid Christ v.d. Linden zal hierin naar 
die diensten als contactpersoon fungeren en mogelijk mensen binnen de afdeling 
benaderen een opgevangen duif bij u in de nabijheid op te halen om zo te 
voorkomen dat collega-liefhebbers voor onnodig hoge kosten verantwoordelijk 
worden gesteld. 
 

 Manifestatie Brabant 2000 
De manifestatie van Brabant 2000 zal dit jaar gehouden worden op zaterdag 27 
oktober 2012. 
 

 Jeugddag Brabant 2000 
De jeugddag zal dit jaar worden gehouden op 4 november 2012 in Oosterhout. 
 

 Slotwoord 
Als laatste wil ik mijn medebestuursleden, loodsmedewerkers en commissieleden 
heel hartelijk bedanken voor hun inzet tijdens het afgelopen winterseizoen en spreek 
de hoop en verwachting uit dat ik nog heel lang een beroep op hen kan en mag doen. 
Voorts wil ik op voorhand onze chauffeurs en bijrijders voor het komende seizoen 
weer bedanken voor hun bereidwilligheid om onze duiven op een goede en 
verantwoorde wijze te vervoeren.  
 
Ik dank U voor uw aandacht en ik wens u een prettige en constructieve vergadering 
toe. 
 

2. Appèl verenigingen 

 Afgemeld 
o 1903  De Baronie              Breda 
o 1912  PV Alphen Vooruit       Alphen 
o 1915  PV Mariapolder            Hank 
o 1955  De Luchtklievers          Roosendaal 
o 1970  De Snelvliegers            Standdaarbuiten 
o 1977  PV Terheijden               Terheijden 
o 2014  PV Luchtbode                Loon op Zand 
o 2023  De Luchtpost            Udenhout 
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– Afwezig zonder kennisgeving 
o 1924 De Nieuwe Wijk  Heijningen 
o 1984 Vlug en Eerlijk   Hoogerheide 
o 1985 De Pelikaan   Woensdrecht 
o 1999 PV Princenhage  Breda 

 

 Stemmen 
o 1.882 stemmen aanwezig (totaal 2.104 stemmen/leden) 

 
3. Verslag ALV 26 oktober 2011 
 

 2007 Dhr. Paenen (Gevleugelde Luchtstormers te Goirle) 
o Stelt dat andere voorstellen betreffende groepslossingen niet zijn betrokken 

bij het voorstel. 
 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Het verst strekkende voorstel van het bestuur is in stemming gebracht. 

 

 2007 Dhr. Paenen (Gevleugelde Luchtstormers te Goirle) 
o Meent voorstellen in de toekomst tijdig in te moeten dienen om het verst 

strekkend te kunnen zijn en refereert naar eerdere voorstellen waar het 
bestuursvoorstel op gebaseerd is. 

o Voelt zich op deze wijze onheus bejegend en verzoekt hier in de toekomst 
aandacht voor te hebben. 

 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Aan ieder voorstel zal voldoende aandacht worden besteed en ieders mening 

wordt gerespecteerd. 
 

 1994 Dhr. Van Hassel (De Postduif te Wernhout) 
o Is het eens met dhr. Paenen en verzoekt alsnog wat met eerdere voorstellen 

te doen en refereert  daarbij naar de enquête met een voorkeur om jonge 
duiven in vier groepen te lossen. 

 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Er zijn reeds besluiten genomen tijdens de laatste ALV en wenst hier niet 

inhoudelijk op terug te komen.  
o Indien het besluit tot nieuwe groepslossingen negatieve gevolgen heeft zal 

hier aandacht voor zijn en mogelijk worden herzien. 
 

 1994 Dhr. Van Hassel (De Postduif te Wernhout) 
o Vreest voor grote verliezen. 

 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Wenst het verloop van komend seizoen eerst af te wachten. 
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 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Dankt de notulist. 

 
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) 

 Geen opmerkingen na een uitgebreide toelichting door de penningmeester met 
aandacht voor de volgende punten: 

o De organisatiekosten bestaan onder meer uit kosten voor de manifestatie, 
bijdragen aan de rayons, rekenkosten en uitslagen en zijn gestegen door een 
nagekomen overlooppost in rekenkosten en licenties voor Venira Rekenaar, 
aangezien de automatiseringsvoorziening niet meer toereikend is. 

o Door vermindering van het aantal ophaalroutes een besparing op lonen en 
salarissen gerealiseerd. 

o Onkostenvergoedingen bestaan onder meer uit onbelaste vergoedingen 
conform de cao voor beroepsgoederenvervoer en 
beschikbaarheidsvergoedingen indien een chauffeur uiteindelijk toch niet 
meegaat naar de losplaats. 

o Onder de representatiekosten zijn onder meer kosten voor jubilea, 
kantinekosten vervoerscentrum, vergaderkosten, kosten voor 
correspondenten en een jaarlijkse vervoersbarbecue opgenomen. 

o Door diverse schades zijn de onderhoudskosten gestegen. 
o Drukwerk bestaat onder meer uit het drukken van het informatieboek, 

kopieerpapier, toners, mandenlijsten en enveloppen. 
o Telefoonkosten bestaan onder meer uit een telefoonvergoeding voor het 

dagelijks bestuur en (inter)nationale telefoonkosten voor het vervoer. 
o De inkomsten zijn gedaald door minder opleervluchten, afname van het 

aantal duiven, een lagere rente. De laatste vrachtprijsverhoging dateert uit 
2006 voor uitsluitend midfondvluchten en daarvoor uit 2002 door afronding 
na invoering van de euro. Een voorstel tot verhoging van de vrachtprijzen zal 
later worden behandeld. 

 

 1990 Dhr. Franken (Ons Genoegen te Zevenbergen) 
o Vraagt zich af of rekening is gehouden met een vermindering van het aantal 

duiven per mand bij marathonvluchten. 
 

 Penningmeester Dhr. Segers (Bestuur Brabant 2000) 
o Bevestigd dat met deze vermindering is rekening gehouden. 

 

 Balanstotaal € 1.182.063 per 31 oktober 2011 (€ 1.227.378 per 31 oktober 2010) 

 Jaarresultaat €-25.007 over boekjaar 2010/2011 (€-20.248 over boekjaar 2009/2010) 
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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 2010/2011 en de begroting 
voor het boekjaar 2011/2012. 

 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Dankt de penningmeester. 

 
6. Evaluatie trainingsduiven  (Bestuurslid Dhr. C. Godschalk) 

 

 1910 Dhr. Brouwer (C.C. Breda te Breda) 
o Vraagt zich af of indien de vereniging geen trainingsduiven wenst toe te laten, 

de vereniging dan toch verplicht is dit toe te staan. 
 

 Bestuurslid Dhr. C. Godschalk (Bestuur Brabant 2000) 
o Indien de vereniging bij meerderheid besluit alle duiven toch in het concours 

op te nemen zal iedereen zich moeten schikken naar dit besluit. 
 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Leden dienen een meerderheid van stemmen te respecteren. Brabant 2000 

biedt slechts de mogelijkheid tot trainingsduiven en laat de verenigingen vrij 
om anders te besluiten.  

o Trainingsduiven kunnen mogelijk ook elders worden ingekorfd. 
 

 1910 Dhr. Brouwer (C.C. Breda te Breda) 
o Vraagt zich af hoe zonder administratieve verplichtingen er controle op 

entverklaringen mogelijk is. 
 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o In tegenstelling tot bij invliegduiven zijn geen administratieve verplichtingen 

van toepassing. Ook trainingsduiven moeten geënt zijn.  
o Controle blijft mogelijk en is een verantwoordelijkheid van de inkorvende 

vereniging. 
 

 1939 Dhr. De Rooij (Oosterhoutse Bond te Oosterhout) 
o Vraagt hoeveel trainingsduiven zijn ingekorfd afgelopen seizoen. 

 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Circa 70.000 duiven (10%) zijn tijdens wedvluchten als trainingsduif ingekorfd. 

 

 1939 Dhr. De Rooij (Oosterhoutse Bond te Oosterhout) 
o Door trainingsduiven zijn minder duiven in het concours opgenomen. 

 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Er dient ook rekening te worden gehouden met extra duiven die voorheen 

buiten de afdeling zijn ingekorfd. 
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 1939 Dhr. De Rooij (Oosterhoutse Bond te Oosterhout) 
o Noemt artikel 69 van het wedvluchtreglement en stelt dat alle aangeboden 

duiven in concours moeten staan of als invliegduif aangeboden moeten 
worden. 
 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Iedere wedvlucht (m.u.v. nationale concoursen) wordt ook als trainingsvlucht 

aangeboden, waardoor dit artikel niet van toepassing is. 
 

 1928 Dhr. Clarijs (Vredesduif te Lepelstraat) 
o Vraagt of een entlijst ook verplicht is voor een vlucht vanuit Zandvliet indien 

leden van buiten de eigen vereniging inkorven. 
 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Naast hoklijsten zijn ook entlijsten verplicht. Ieder lid dient de duiven te 

enten. Ook de leden van buiten de eigen vereniging. 
 

 1935 Dhr. De Leeuw (Madese Bond van Postduivenhouders te Made) 
o Geeft als tip dat duiven genoteerd kunnen worden voor een controle. 

 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Herhaalt de verantwoordelijkheid van de vereniging en de mogelijkheid tot 

controle door de vereniging. 
 

 Besluit ALV 
o De regeling voor trainingsduiven zal worden gehandhaafd. 
 

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

 ALV NPO 
o Zaterdag 24 maart 2012 is de reguliere NPO ledenvergadering.  

 

 Voorstel1 NPO Bestuur 
Keuzemogelijkheid insturen wedvluchtbescheiden. Naast het insturen van de D en W 
bestanden van de nationale concoursen door de inkorfcentra aan Pigeon Village 
wordt aan de ALV NPO een keuzemogelijkheid voorgelegd tot het insturen van 
wedvluchtbescheiden aan PV v.w.b. de vluchten die tellen voor de nationale 
kampioenschappen. a. D en W bestand door vereniging zelf b. W bestand door 
rekenaar afdeling/samenspel aan bureau NPO die doorstuurt aan PV c. Insturen U 
bestand door rekenaar afdelings/samenspel aan bureau NPO die doorstuurt aan PV . 
 

 Voorstel 2 NPO Bestuur 
Lossingsbeleid marathon vluchten. Er is een werk model opgesteld wat een 
onderscheid maakt tussen geplande ochtendlossingen en geplande middaglossingen. 
Ochtendlossingen tot 10.00 uur. Middaglossingen vanaf 10.30 uur doch uiterlijk 
14.00 uur. Bij overwegend ZW wind worden de duiven op vrijdag niet gelost. Bij 
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onveranderd weerbeeld op zaterdag z.v.m. los. Na vaststelling wordt dit model z.s.m. 
ter beschikking gesteld.  
 

 Voorstel 3 NPO bestuur 
Instelling Centrale Verkeersleiding en vaststelling vlieggebieden. Teneinde 
vermenging van concoursen zoveel als mogelijk te vermijden dienen 
lossingsverantwoordelijken na het nemen van een besluit tot lossing contact op te 
nemen met CV/IWB. Deze zal lossing fiatteren als er na verwachting geen 
vermenging zal ontstaan. Indien mogelijk wel dan moet er worden gewacht. 
Het grondgebied van Nederland zal in drie vlieggebieden worden ingedeeld te weten 
West, Midden en Oost. Afdelingen 1,5,6, en 12 West. Afdelingen 2,7 en 11 Midden. 
Afdelingen 3,4,8,9 en 10 Oost. Ingeval van extreme weersomstandigheden kan 
hiervan na overleg met CV/IWB van worden afgeweken. Per afdeling per spelsoort in 
1 weekend slechts maximaal 4 groepslossingen toegestaan. 
 

 Voorstel 4 NPO Bestuur 
In te stemmen met het gepresenteerde schema nationale vluchten 2013 t/m 2015 
V.w.b. 2013 start 14 juni t/m 2 augustus. Vijf marathonvluchten waarvan drie 
nationale marathonvluchten met middaglossing en twee sectorale lossingen. Hierbij 
is de keuze aan de sector v.w.b. lossingsplaats en ochtend of middag lossing. Op de 
drie Nationale vluchten mogen geen jaarlingen worden ingekorfd. De afdelingen zijn 
binnen genoemde periode nog in gelegenheid 1 marathonvlucht te organiseren naar 
eigen keuze. Op 24 juli 2013 een Nationale eendaagse fondvlucht vanuit 
Chateauroux. Op 31 augustus 2013 Orleans  jonge duiven v.w.b. sector 1. 
 

 Voorstel 5 NPO bestuur 
Grensproblematiek. Grenzen unieke werkgebieden handhaven. Overgang tussen 
afdelingen alleen mogelijk indien beide afdelingen akkoord zijn. 
 

 Voorstel Afd. Noord-Holland 
N.a.v. problematiek betreffende onwaarschijnlijke snelheden in afdeling 6 stelt 
Bestuur NPO voor een commissie te benoemen die een bindend advies geeft 
betreffende onwaarschijnlijke snelheden van duiven.  
 

 Voorstel afdelingen sector 1 
Afschaffen van de meldplicht op de nationale eendagsfondvluchten met oude en 
jonge duiven. Op nationale /sectorale marathonvluchten handhaven. 
 
Aanwijzing nationale inkorfcentra door afdelingsbesturen. 
 

 Reglementswijzigingen 
1) Huishoudelijk reglement: Overgang van een basislid naar een andere 

basisvereniging binnen afdeling is toegestaan. 
o Binnen bestaand samenspel: geen veranderingen. 
o Buiten bestaand samenspel: Indien de coördinaten van het basislid zijn 

gelegen buiten het samenspel waartoe de basisvereniging behoort wordt het 
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basislid opgenomen in de uitslagen van het samenspel waartoe de 
basisvereniging behoort. 

Toelichting: basisvereniging beslist zelf over aanname van basislid. 
2) Tekstuele verandering m.b.t. het gebruik klokstrookje. 
3) Reglement Rechtspleging: Aanpassing schorsingstermijnen. 

o Schorsing in eerste aanleg max 4 maanden. Indien procedure meer tijd vergt 
kan dit door bevoegd college worden verlengd tot een maximum van twee 
maanden. Hiertegen bestaat geen beroepsmogelijkheid. 

4) Oneigenlijk gebruik substanties bij postduiven. 
o Tekstuele aanpassing. 

5) Fantasienaam toevoeging niet zijnde de werkelijke VOOR en achternaam. 
 
Voorts wordt in opdracht bestuur NPO een aanvang gemaakt met het instellen van 
een onderzoek naar de organisatievormen van de NPO. Zowel de structuur van 
bestuur NPO, Bureau NPO, Afdelingsstructuren en verenigingsstructuren zullen 
hierbij onder de loep worden genomen. Hiervoor zijn twee organisatiedeskundigen 
benaderd te weten de heren Cees van Bockel en Gerrit van Dijk. Beide heren zullen 
op de komende NPO vergadering een presentatie verzorgen waarna besluitvorming 
zal plaatsvinden door de kiesmannen met betrekking tot de opstart hiervan. 
Het is vanzelfsprekend dat u van het verdere verloop hiervan steeds tijdig zult 
worden geïnformeerd.  
 
Voorts wil ik u niet onthouden dat er door een aantal leden van tucht en 
geschillencolleges, onder leiding van de heer Van Irwaarden uit Zeeland een 
tucht/geschillenzaak is aangespannen versus het NPO bestuur. Dit om reden dat men 
van mening is dat er sprake zou zijn van doofpotpolitiek, het inmengen in de 
rechtsgang etc. Deze zaak ligt thans bij de secretaris van het college van de afdeling 
6, 7 en 12. Omdat deze zaak ter behandeling voorligt bij het bevoegde college zal ik, 
om de rechtsgang niet te verstoren, hier thans niet nader op ingaan. 
 
Voor wat betreft de vermeende onterecht ingediende declaraties door het 
beroepscollege is met instemming van de leden van de tucht en geschillencolleges 
een accountantsonderzoek ingesteld waarvan de uitkomsten mogelijk deze week 
bekend zullen worden gemaakt. 

 
 Pauze 

 

 1928 Dhr. Clarijs (Vredesduif te Lepelstraat) 
o Vindt het jammer dat wij ons voor nationale vluchten aan Groningen moeten 

conformeren. 
 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Bij drie vluchten is er ook voor de zuidelijke afdelingen sprake van een afstand 

boven 1.000 km en het programma biedt voldoende mogelijkheden voor 
jaarlingen. 
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 1928 Dhr. Clarijs (Vredesduif te Lepelstraat) 
o Noemt het ringeloren door de noordelijke afdelingen om geen jaarlingen in te 

mogen korven. 
 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Er dient aandacht te zijn voor de diervriendelijkheid van de duivensport. 

 

 1939 Dhr. De Rooij (Oosterhoutse Bond te Oosterhout) 
o Mist het préadvies vanuit het bestuur, wat de leden helpt om een keuze te 

kunnen maken. 
 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Helaas geen mogelijkheid om tijdig een préadvies te kunnen verstrekken. Alle 

voorstellen zijn binnen het bestuur besproken. 
 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Bestuur Brabant 2000 heeft in beginsel geen bezwaren tegen de ingediende 

voorstellen en verzoekt de verenigingen om een mandaat tot besluitvorming 
op de komende ALV.  

o Aandachtspunten, vragen en/of opmerkingen op deze voorstellen kunnen 
gericht worden aan het secretariaat. 

 

 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. 
 

 2021 Dhr. Jansen (Tilburg te Tilburg) 
o Vraagt te denken aan de rekenaars indien (split)leden van elders toegevoegd 

of uitgesloten moeten worden bij het opstellen van de uitslagen. 
 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Onderschrijft dit aandachtspunt. 

 
8. Bestuursverkiezing en benoeming (reserve) kiesmannen 

 

 Besluit ALV 
o Bestuursleden Dhr. Jongh - Dhr. Schellekens - Dhr. Dekkers - Dhr. 

Lambrechts worden bij acclamatie herbenoemd voor een periode van 3 jaar. 
 

 1932 Dhr. Schoep (Oranje Boven te Klundert) 
o Acht de kandidaatstelling van dhr. Kokke tot kiesman te beperkt gebracht en 

verzoekt het voorstel nader uiteen te zetten. 
 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Noemt de voorkeur om kiesmannen voor voldoende kennis vanuit het 

bestuur te benoemen. 
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o Schetst een mogelijkheid dat iemand op basis van specifieke kennis tot 
kiesman benoemd zou kunnen worden, maar is van mening dat een dergelijke 
situatie niet aan de orde is. 

 

 1932 Dhr. Schoep (Oranje Boven te Klundert) 
o Noemt dhr. Kokke een geschikte kandidaat door de kennis van “Vlucht naar 

de Toekomst”. 
 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Leest de voordracht van dhr. Kokke als kiesman voor en voegt eraan toe dat 

de uitvoering van “Vlucht naar de Toekomst” door het nieuwe NPO bestuur 
zal worden voortgezet en noemt de meerwaarde van dhr. Kokke t.o.v. de 
voorgedragen bestuursleden beperkt. 

 

 2021 Dhr. Jansen (Tilburg te Tilburg) 
o Noemt de reactie van de voorzitter en de wijze van uitlaten over dhr. Kokke 

ongepast. 
 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Bedoeld de uitlatingen niet als krachtterm, maar wenst het niet ondersteunen 

van de kandidaatstelling om moverende redenen niet nader toe te lichten. 
 

 Besluit ALV 
o Kiesmannen Dhr. Van Kastel - Dhr. Van der Linden worden bij acclamatie 

herbenoemd voor een periode van 3 jaar en Dhr. Swagemakers wordt 
benoemd tot reserve kiesman voor de periode van 3 jaar. 

 
9. Samenstelling commissies 

 

 Besluit ALV 
o Dhr. W. de Leeuw - Dhr. F. Laros - Dhr. A. de Rooy - Dhr. P. Verresen worden 

bij acclamatie (her)benoemd als lid van de F.B.C.C. voor een periode van 3 
jaar.  

 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Dankt alle (teruggetreden) commissieleden voor hun inzet. 

 
10. Voorstellen Basisverenigingen en schriftelijke rondvraag 
 

Voorstel 1998 De Luchtbode - Achtmaal 
Verenigingen zelf laten beslissen hoe er wordt omgegaan met trainingsduiven. 
Maar wel de mogelijkheden bieden om op alle andere dan het verenigingsniveau  
het aantal trainingsduiven aan te passen om toch gelijke kansen te bieden bij de hogere 
kampioenschappen. Motivatie: de kleinere verenigingen bestaansrecht te laten 
behouden door toch nog een eigen verenigingsuitslag te kunnen maken die nog iets 
voorstelt.  
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Préadvies Bestuur Brabant 2000 
Bestuur Brabant kan dit niet toestaan. Basisvereniging is het basisspel, dus dienen de 
duiven die op het verenigingsniveau staan ook als basis voor de bovenliggende niveaus. 
 

 Besluit ALV 
o Conform préadvies 

 
Voorstel 1935 Madese Bond van Postduivenhouders - Made 
 
Stelt voor om bij aanname van voorstel 3 van het bestuur (20-30) geen trainingsduiven 
meer toe te staan op de wedvluchten. 
 
MOTIVATIE 
ALS WE DE BOVENGENOEMDE 20/30 REGELING HANTEREN ZIJN DE TRAININGSDUIVEN 
NIET MEER VAN INVLOED OP HET BEHALEN VAN EEN KAMPIOENSCHAP.  
 
Als deze regeling onder bovengenoemde puntentelling wordt aangenomen hebben alle 
deelnemende liefhebbers de mogelijkheid om met 20 duiven bij de oude en 30 duiven  
bij de jongen de strijd om het kampioenschap aan te gaan. Dit heeft tot gevolg dat 
wanneer een liefhebber meer dan het voor het kampioenschap in aanmerking komende 
aantal duiven inzet  dit geen invloed heeft op de puntenaftrek en zijn kansen om een 
kampioenschap te verdienen. De eerste 20 of  30 getekende komen maar voor de punten 
in aanmerking. Gevolg hiervan is dat het inzetten van trainingsduiven t.a.v. de 
kampioenschappen geen voordeel geeft. 
 
Onze mening en ervaring met de inzet van trainingsduiven. 
 
VOORDEEL 

- Weinig inspanning, geen klok, gummi, of administratie. 
- Er komen en dat is ook de bedoeling meer opleerduiven in de wagens van de Afd. 

Brabant 2000 terecht. 
 
NADEEL 

- Toen inzet van trainingsduiven nog niet was toegestaan waren alle duiven die in 
de manden aanwezig waren bij wedvluchten geregistreerd inclusief de 
invliegduiven. Er was dus controle mogelijk. 

- Trainingsduiven geeft de mogelijkheid om duiven in te manden die geen 
eigendom zijn van de liefhebber of niet zijn geënt. Deze mogelijkheid ontstaat 
ook bij een opleervlucht maar wij zijn van mening dat een opleervlucht  niet 
vergelijkbaar is met een wedvlucht. 

- Ervaring geeft aan dat kleine verenigingen geen invliegduiven kunnen hebben 
omdat dit ten koste gaat van het vereniging spel. 

- Betrokkenheid van de liefhebber die met trainingsduiven deelneemt neemt af.  
- Er wordt niet meer de moeite genomen om de late jongen te laten chippen. 
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Wij zijn wel van mening dat opleren van duiven mogelijk moet blijven. Voorbeeld hiervan 
is de fondliefhebber die zijn oude duiven ter africhting meegeeft op de wedvluchten 
bestemd voor de jonge duiven. Deze kunnen immers niet deelnemen aan deze 
concoursen. Verder is het vanuit nationale regelgeving nog steeds mogelijk om tot 1 juni 
met invliegduiven deel te nemen. 

 
CONCLUSIE 
Het 20/30 voorstel goed toegepast is een nieuwe kans voor de duivensport. Het gevolg 
hiervan zou zijn dat de trainingsduiven geen invloed hebben op het wel of niet  behalen 
van een kampioenschap en kunnen dus gewoon in het concours worden opgenomen. Dit 
zal bovengenoemde nadelen doen wegnemen. 
 
Préadvies Bestuur Brabant 2000 
Bestuur Brabant 2000 ondersteunt uw voorstel niet. Voor het duifkampioenschap 
Brabant 2000 komen ALLE duiven in aanmerking, dus ook duiven die niet bij de eerste 
20/30 getekende staan. Ook dienen duiven die niet als trainingsduif meegaan, 
geregistreerd te worden, dus extra belasting voor verenigingen omdat deze duiven een 
gummiring aan moeten hebben, of over de inkorfantenne gehaald moeten worden. Ook 
zijn er samenspelen/Rayons waar nog wel ALLE duiven meetellen voor het 
hokkampioenschap. En het bestuur Brabant 2000 is voor het behouden van 
trainingsduiven. 
 
– 1935 Dhr. Norbart (Madese Bond van Postduivenhouders te Made) 

o Is niet tegen trainingsduiven en wenst duiven die niet in aanmerking komen 
geen punten toe te kennen. 

 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Alle duiven komen in aanmerking voor het duifkampioenshap. 

 

 1935 Dhr. Norbart (Madese Bond van Postduivenhouders te Made) 
o Oppert de mogelijkheid om dubbele punten te vermelden op de uitslag. 

 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Heeft begrip voor het idee, maar acht het voorstel nauwelijks uitvoerbaar. 

 

 Besluit ALV 
o Conform préadvies 

 
Voorstel 1907 Reisduif - Bergen op Zoom 
 
Aangaande het voorstel bestuur Brabant 2000 willen wij als PV De Reisduif een tegen 
voorstel indienen en wel als volgt: Alle vluchten dus ook de Vitesse vluchten (oud en 
jong) en de navluchten met een maximum van € 0,05 verhogen. Hiermee wordt 
voorkomen dat de marathonvluchten met € 0,25 fors duurder worden. De marathon 
liefhebbers spelen hun duiven ook op deze vluchten en leveren zo dus ook hun bijdrage 
om de vluchten betaalbaar te houden. 
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Préadvies Bestuur Brabant 2000 
Mede op advies van de F.B.C.C. worden alleen de vrachtprijzen verhoogd op de 
disciplines waar verlies geleden is. 
 

 Besluit ALV 
o Conform préadvies 

 
Voorstel 1911 Bavelse zaterdagvliegers - Bavel 
 
Voorstel 1: 
marathon kampioenschap : verzoek om Bergerac 4 augustus 2012 mee te laten tellen 
voor het marathon kampioenschap en duifkampioenschap. 

 
Motivatie : 

- Niet meetellen benadeelt de duiven die het traject 22/6 Cahors - 13/7 Bordeaux - 
4/8 Bergerac volgen. 

- Ochtendlossingen op de overige vluchten i.v.m. weersomstandigheden tellen wel 
mee. 

- Er is een aftrekvlucht, men kan dus kiezen voor Bergerac als aftrekvlucht als je 
niet mee wil  spelen. 

- De fondclub Zuid Nederland sponsort dit jaar ook Bergerac , in tegenstelling tot 
vorig jaar. 

 
Préadvies Bestuur Brabant 2000 
Bestuur Brabant 2000 kan zich vinden in uw motivatie, en stelt voor Bergerac toevoegen 
aan het Brabant 2000 kampioenschap marathon. 
 

 Besluit ALV 
o Conform préadvies 

 
Voorstel 2: 
Publicatie van de kampioenschappen aangewezen en onaangewezen voor alle 
disciplines. 
 
Motivatie: 
Men kan bijzonder goed vliegen , maar door de combinatie van aangewezen en 
onaangewezen niet bij de kampioenen terug te vinden te zijn. Wij willen geen extra 
kampioenschappen, geen borden, geen huldigingen en toestanden alleen publicatie. Het 
kost geen extra inspanning aangezien deze gegevens al gebruikt worden bij de 
afdelingskampioenschappen. Wellicht zou men er voor kunnen kiezen voor deze 
kampioenschappen alle vluchten mee te laten tellen, maar of dat dan veel consequenties 
heeft voor de berekening kunnen wij niet overzien. 
 
Préadvies Bestuur Brabant 2000 
Bestuur Brabant 2000 ondersteunt dit voorstel niet. Door publicatie van deze 
kampioenschappen zal dit tot misverstanden gaan leiden. Overigens wordt er ook voorbij 
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gegaan aan het feit dat onze concoursleider hier wel degelijk werk aan heeft, en die is 
tijdens het vliegseizoen al voldoende belast met diverse werkzaamheden. 

 

 1911 Dhr. De Leeuw (Bavelse zaterdagvliegers te Bavel) 
o Meende geen extra werk te creëren en ziet een meerwaarde om extra 

kampioenschappen toe te voegen voor de eer. 
 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Het wekt verwachtingen bij het creëren van kampioenschappen voor de eer. 

 

 1963 Dhr. Roks (Steeds Sneller te Rucphen) 
o Het bestuur slaat de plank mis en geeft het voorbeeld bij samenspel W&O 

waar dit voorkomt; de liefhebber zal snel gewend zijn aan dit idee. 
 

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

het voorstel. Het bestuur zal zich nog nader beraden over de mogelijkheden. 
 

 Besluit ALV 
o Conform préadvies 

 
Voorstel 1926 P.V. de Luchtgids - Halsteren 
P.V. de luchtgids te Halsteren stelt voor het melden van de jonge duivenvluchten welke 
ook worden gepubliceerd op de site van Compuclub van Balveren en geen nationaal NPO 
concours zijn af te schaffen. Graag wordt ik in gelegenheid gesteld om tijdens de 
vergadering enige toelichting te geven. 
 
Préadvies Bestuur Brabant 2000 
Bestuur Brabant 2000 wil het melden wel afschaffen voor ALLE wedvluchten, echter 
heeft dit de consequentie dat de teletekstvermeldingen mogelijk pas op zondag worden 
doorgegeven voor de SBS 6 teletekst en dat op Brabant 10 teletekst alleen maar de 
eerste 15 afdelingsmeldingen komen te staan, zonder de rayonmeldingen. 
 

 Besluit ALV 
o Conform préadvies 

 
Voorstellen Bestuur Brabant 2000 
     
Voorstel 1: Aantal duiven per mand op de marathonvluchten 
 
Bestuur Brabant 2000 wil het aantal duiven per mand op de marathonvluchten verlagen 
van 22 duiven naar 20 duiven per mand. 
 

 2021 Dhr. Jansen (Tilburg te Tilburg) 
o Vraagt of de vrachtprijs van invloed is bij verlaging van het aantal duiven. 

 



 

 

 

12-08-2012  Pagina 17 van 19  

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Er is bij de bepaling van vrachtprijzen rekening gehouden met een verlaging 

van het aantal duiven per mand. Een verlaging van het aantal duiven per 
mand heeft niet per definitie direct invloed op de vrachtprijs (capaciteit van 
het totale vervoer). 

 

 Besluit ALV 
o Het aantal duiven per mand op marathonvluchten zal worden verlaagd van 

22 duiven tot 20 duiven per mand. 
 
Voorstel 2: Africhtingsprogramma 
 
Bestuur Brabant 2000 stelt het bijgevoegde africhtingsprogramma voor (zie bijlage). 
 

 2021 Dhr. Jansen (Tilburg te Tilburg) 
o Waar zal Meer en Duffel worden opgehaald binnen rayon 4. 

 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Er bestaat een inkorfmogelijkheid in Goirle en Kaatsheuvel. Deze inkorfcentra 

staan los van de Pommeroeul vluchten. 
 

 Besluit ALV 
o Africhtingsprogramma seizoen 2012 conform voorstel aangenomen. 

 
Voorstel 3: Kampioenschappen 
 
Op de ALV NPO van 5 november 2011 is het voorstel aangenomen om het aantal duiven 
wat telt voor het onaangewezen gedeelte van het hokkampioenschap te beperken op 
ALLE categorieën. Bestuur Brabant 2000 wil dezelfde regeling gaan toepassen voor de 
Brabant 2000 kampioenschappen. Het gaat om onderstaand voorstel: 
 
Voor de oude duiven tellen de eerste 20 getekende duiven 
Voor de jonge duiven tellen de eerste 30 getekende duiven.  
Voor het duifkampioenschap komen alle ingekorfde duiven in aanmerking. 
 

 Besluit ALV 
o Bij de berekening van hokkampioenschappen tellen de eerste 20 getekende 

duiven bij oude duiven en de eerste 30 getekende duiven bij jonge duiven. 
 
Voorstel: Vrachtprijzen seizoen 2012 
 

 Besluit ALV 
o De vrachtprijzen (per duif) voor midfond (oud en jong), eendaagse fond en 

africhting Pommeroeul en Morlincourt op zondag worden met € 0,05 
verhoogd. De vrachtprijs (per duif) voor marathonvluchten wordt verhoogd 
met € 0,25. 
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Schriftelijke rondvraag 
 
1952 Vredesduif - Rijsbergen 
 
Antwoord Brabant 2000 
Bestuur Brabant 2000 gaat deze voorstellen niet opnieuw behandelen. Er is op de ALV 
van  26 oktober jl. een besluit genomen m.b.t. de groepslossingen. Het voorstel was een 
bestuursvoorstel n.a.v. een ingediend voorstel van M.F.C. “de Langstraat” en de enquête 
uitslag van rayon 2 & 3, die ook de voorkeur uitspraken voor alles gezamenlijk los. Het 
bestuursvoorstel was het verst strekkend/dragend voorstel en bij aanname was het in 
behandeling nemen van de andere voorstellen niet meer relevant. 
 
1963 Steeds Sneller - Rucphen 
Hierbij een reactie van P.V. Steeds Sneller op de besluitenlijst algemene 
ledenvergadering Brabant 2000 betreffende groepslossingen. Het voorstel is voor drie 
jaar aangenomen en staat voor drie jaar vast. In uw besluitenlijst is opgenomen dat 
wanneer er aanleiding voor is, dit voorstel eerder te herzien. Wat stelt drie jaar vast dan 
voor? Wij vragen u de aantekening “tenzij er aanleiding is om eerder te herzien’ te 
schrappen uit uw besluit. De reden hiervoor is, dat voorheen veel verenigingen een 
voorstel ingediend hebben om het eerder genomen besluit te wijzigen. Daar werd elke 
keer op geantwoord dat het besluit voor drie jaar vast stond. Verder verdiend dit besluit 
de drie jaar, om tot zijn recht te komen. 
 
Antwoord Brabant 2000 
Bestuur Brabant 2000 wil die optie voor seizoen 2012 open houden, mocht blijken dat er 
met deze wijziging in de groepslossingen veel duiven achter gaan blijven, moeten we 
deze beslissing kunnen herzien. Zowel de leden als bestuur zouden toch niet willen dat er 
veel duiven verspeeld zouden worden. Als het besluit voor 2012 slaagt blijft de drie jaar 
gehandhaafd.  
 
1907 Reisduif – Bergen op Zoom 
 
Vraag 1: 
Graag willen wij enkele zaken toegelicht hebben inzake de resultatenrekening te weten: 

- De explosieve stijging van de organisatiekosten van € 17.383,24 in 2009-2010 
naar een slordige € 31.047,13. Dit is een stijging van 78 %!! 

- De hoge drukwerkkosten? Zitten hier de uitslaglijsten ook bij?? Bij de inkomsten 
staat geen post met inkomsten uit de uitslaglijsten. Waar worden deze inkomsten 
geboekt? 

- Wat valt er onder de volgende posten: onkostenvergoedingen, organisatie 
kosten, representatiekosten. 

- Waar komen de hoge telefoonkosten vandaan? 
Wellicht zijn bovenstaande zaken makkelijk te verklaren maar voor leken is het niet te 
volgen. Dus graag wat uitleg zodat wij het onze leden goed uit kunnen leggen indien er 
vragen zijn. 
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Antwoord Brabant 2000 
Deze vragen zullen door de penningmeester op de ALV worden toegelicht. 
 
Vraag 2: 
Graag zouden wij meer informatie willen over de stand van zaken aangaande onze 
voorstellen van de najaarsvergadering. 
 
Antwoord Brabant 2000 
Deze vraag ligt nog op bureau NPO. 
Als wij voor de AV NPO van 24 maart a.s. geen antwoord hebben ontvangen, dan zullen 
onze kiesmannen om uitsluitsel vragen. 
 

11. Vliegseizoen 2012 
 

 Erkende samenspelen en concoursorganisaties vastgesteld. 

 Brabant 2000 concoursen en kampioenschappen vastgesteld. 

 Nationale kampioenschappen vastgesteld. 
 
12. Rondvraag 

 

 2007 Dhr. Paenen (Gevleugelde Luchtstormers te Goirle) 
o Gaat Brabant 2000 akkoord met een ochtendlossing op Bergerac. 

 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 
o Vraagt de vergadering, om liefhebbers de kans te geven deel nemen aan het 

sectorale concours, Bergerac met ochtendlossing te vervliegen. 
 

 Besluit ALV 
o Om deelname aan het sectorale concours mogelijk te maken zal Bergerac 

met ochtendlossing worden vervlogen. 
 

13. Sluiting 

 Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

 Dankt in het bijzonder dhr. Clarijs die met een muzikaal intermezzo afscheid 
neemt als vertegenwoordiger van zijn vereniging op de ALV van Brabant 2000. 

 Dankt iedereen voor zijn/haar komst en sluit de vergadering om 23.00 uur. 
 


