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Verslag Algemene Ledenvergadering Brabant 2000 

 

Datum: woensdag 7 maart 2018 

Aanvang: 20.00 uur 

Locatie: Pleintje te St. Willebrord 

 

Afwezig bestuur:  - 

Notulist: P. van Kastel 

 

1. Opening en mededelingen (Voorzitter Dhr. W. Jongh) 

− Openingswoord 

 Sportvrienden, bestuursleden van verenigingen, leden en genodigden, mede namens 

 mijn bestuursleden heet ik u allen van harte welkom op deze Algemene 

 Ledenvergadering. 

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

 Alvorens de vergadering te openen is het een goede gewoonte een ogenblik stilte in 

 acht te nemen voor de ons ontvallen leden in de afgelopen periode. Ik vraag u hierbij 

 een ogenblik stilte in acht te willen nemen. 

 

− Ledenbestand 

 Het ledenbestand per 1 februari 2018 bedroeg 1458 leden. Een daling van 89 leden 

 t.o.v. 1 februari 2017. Aan dit aantal leden zijn 1222 GPS-coördinaten toegekend, dus 

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

 63,6 jaar. Hiermee zijn we op het niveau beland dat we als afdeling nog maar  

 1 afgevaardigde hebben in de Ledenraad van de NPO. Ondanks alle goede 

 bedoelingen en genomen initiatieven lukt het niet nieuwe leden te interesseren voor 

 onze mooie hobby. Deze sterke neerwaartse daling van het ledenaantal treft niet 

 alleen onze afdeling maar ook andere afdelingen. Zoals ook de afdeling Zeeland. 

 Daarvan heeft het bestuur in een overleg met ons aangegeven gesprekken te willen 

 opstarten om een mogelijke fusie te gaan bewerkstelligen. 

 Hiervoor hebben wij uiteraard de toestemming nodig van onze leden.  

 Het ledenbestand is helaas in een onomkeerbare neergaande spiraal terecht 

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

 leden. Daarnaast zullen de economische en maatschappelijke omstandigheden hierin 

 ook een rol hebben. 

 

− Manifestatie & jeugddag Brabant 2000 

 De Brabant 2000 manifestatie welke op 28 oktober 2017 werd gehouden was 

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

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

 manifestatie Brabant 2000 2018 zal worden gehouden op zaterdag 27 oktober.  

 De jeugddag was afgelopen jaar onderdeel van de Brabant 2000 manifestatie. In 
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 verband met de minimale interesse van zowel jeugdleden als anderen werd er geen 

 aparte jeugddag meer georganiseerd. 

 

− Vrachtkosten 2018 

 Het bestuur is, na gepleegd overleg met de FBCC voornemens om de vrachtprijzen dit 

 jaar enigszins te verhogen. Reden waarom treft u aan bij het door bestuur Brabant 

 2000 daaromtrent gedaan voorstel. De oorzaak hiervoor is gelegen in het feit dat de 

 vergoedingen aan chauffeurs en bijrijders zijn bijgesteld voor het eerst sinds het jaar 

 2009 en in verband met de steeds stijgende tolgelden en dieselprijzen. 

 

− Ophaalroutes 2018 

Na overleg met o.a. de chauffeurs gaan we dit jaar van 6 ophaalroutes naar 5 

ophaalroutes. Naast het besparen op de kosten geeft het ook vooral wat meer lucht 

voor de inzet van personeel. Namens de vervoerscommissie wil ik de inkorflokalen 

vragen om in goede samenwerking de duiven zo snel mogelijk te laden. In vele 

gevallen zullen de inkorflokalen gebeld gaan worden zodat zij alvast met de duiven 

naar de straat kunnen komen waar de duiven geladen worden. 

 

− Samenwerking andere afdelingen 

Bestuur Brabant 2000 zal nadrukkelijk blijven samenwerken met andere afdelingen 

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

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

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

de duiven voor de Marathonvluchten opgehaald zullen worden door wagens van 

onze afdeling. Na de Ledenvergadering van de NPO zullen ook initiatieven worden 

ondernomen om een eventuele samenwerking op vervoersgebied en mogelijk in de 

toekomst het verder gestalte gaan geven aan een vlieggebied wat geheel zuidwest 

Nederland omvat.  

 

− Africhten op zondag 

 Ook dit jaar zullen er een 7-tal africhtvluchten op zondag georganiseerd worden 

 vooral voor de fond liefhebbers. Nieuw is dat Afdeling 2 Brabant 2000 deze vluchten 

 organiseert in samenwerking met Afdeling 7 Midden-Nederland. Onze wagens zullen 

 naast de vier inkorfgelegenheden in eigen Afdeling (Dinteloord, Etten-Leur, 

 Oosterhout en Goirle) ook de duiven ophalen in Soest, IJsselstein en Kerkdriel.  

 De duiven zullen gelijktijdig gelost worden. 

 

− NPO Organisatiestructuur 

Overeenkomstig de statutenwijziging zal de ledenraad van de NPO, te houden op 10 

maart 2018, worden aangevuld met een twaalftal sectie en platformbestuurders. Zij 

zijn volwaardig lid van de ledenraad en derhalve algemeen stemgerechtigd. Bestuur 

Brabant 2000 vind het een gemiste kans van onze marathonspelers dat er niemand 

uit heel Zuid Nederland zich beschikbaar heeft gesteld voor de sectie marathon. 

Derhalve zullen er mogelijk voor dat spelonderdeel besluiten worden genomen waar 

de zuidelijke afdelingen geen inbreng hebben.  



 

 

 

10-03-2018  Pagina 3 van 14  

Tijdens een gisteravond gehouden gesprek tussen bestuur N.P.O en de vier zuidelijke 

afdelingen gaf bestuur N.P.O aan dat nog steeds de mogelijkheid openstaat om zich 

aan te melden voor het sectiebestuur.  Dit omdat bestuur N.P.O. graag wil dat er een 

landelijke vertegenwoordiging in de diverse secties  zal zijn. Ik wil dan ook een 

beroep doen op de marathonspelers onder ons om zich beschikbaar te stellen voor 

een dergelijke functie. 

 

− Inkorflicenties 

 Het afgelopen jaar zijn er op diverse disciplines inkorflicenties ingetrokken bij 

 verenigingen die niet langer voldeden aan de minimale inkorfvereisten van minimaal 

 vijf inkorvende leden en op de nationale concoursen van minimaal zeven inkorvende 

 leden. Bestuur Brabant 2000 adviseert u nadrukkelijk om bij minder dan de vereiste 

 aantallen inkorvende leden, elders te gaan inkorven. Ook als u dit voorafgaand aan 

 het inkorven van een bepaalde vlucht weet. 

 

− Controles ingekorfde duiven 

Even als afgelopen seizoen zal gebruik worden gemaakt van het Wedvlucht Controle 

Systeem wat eigendom is van de ZLU. Hierdoor bestaat de mogelijkheid te 

controleren of de chipring van de ingekorfde duif dezelfde is als van de 

geconstateerde duif. De bedoeling is wederom regelmatig steekproefsgewijs van het 

WCS systeem gebruik te maken.  

 

− Lossingsberichten op teletekst 

 Zoals u inmiddels zult weten is SBS 6 gestopt met haar teletekst dienst. Met de 

lossingscommissie is afgesproken dat de lossingsinformatie tijdig op onze site 

www.brabant2000.nl geplaatst zal gaan worden. Binnen de verenigingen graag een 

regeling treffen voor liefhebbers die geen beschikking over internet hebben. 

 

− Slotwoord 

 Als laatste wil ik mijn medebestuursleden, loods medewerkers en commissieleden 

 heel hartelijk bedanken voor hun inzet tijdens het afgelopen winterseizoen. 

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

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

 op een goede en verantwoorde wijze te vervoeren.  

 

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

 vergadering toe.  
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2. Appèl verenigingen 

 

− Afgemeld 

o 1915       P.V. Mariapolder  Hank 

o 1940 De Welkomstvrienden Ossendrecht 

o 1984 Vlug en Eerlijk   Hoogerheide 

o 2006 P.V. de Luchtbode  Gilze  

o 2012 Nooit Gedacht  Sprang - Capelle 

o 2025 P.V. de Postduif  Waalwijk 

 

− Afwezig zonder kennisgeving 

o 1907 P.V. de Reisduif  Bergen op Zoom 

o 1955 De Luchtklievers  Roosendaal 

  

− Stemmen 

o 1.273 stemmen aanwezig (87% aanwezig van totaal 1.458 stemmen / leden.  

43 verenigingen aanwezig van totaal 51 verenigingen) 

 

 

3. Verslag ALV 25 oktober 2017 

 

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

o Blz. 16: Vraagt zich af waarom bestuur Brabant 2000 geen gemotiveerd pré 

advies heeft gegeven bij voorstel 2 van vereniging 1935 de Madese Bond om 

geen 6e dagfond vlucht te vervliegen om de kleinere liefhebbers te beschermen 

zoals op de ALV van 25 oktober werd toegezegd. 

 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Geeft aan dat bestuur Brabant 2000 ook denkt aan de kleinere liefhebber en 

had hier inderdaad een pré advies kunnen geven om de 6e dagfond vlucht niet 

mee te laten tellen. 

 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

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

notulist P. van Kastel. 

 

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

 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

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

de secretaris P. van Kastel. 
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5. Jaarverslag penningmeester (Penningmeester Dhr. D. Segers) 

 

− Balanstotaal € 811.156 per 31 oktober 2017 (€841.662 per 31 oktober 2016) 

− Eigen vermogen € 787.976 per 31 oktober 2017 (€813.733 per 31 oktober 2016) 

− Jaarresultaat € -25.757 over boekjaar 2016/2017 € -33.107 over boekjaar 2015/2016) 

− In het seizoen 2017 is er 135.900 Km. gereden 

− Er zijn 13.321 duiven meer verzonden dan in 2016. 

 

− Besluit ALV 

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

voor het gevoerde beleid over het boekjaar 2016/2017 en wordt de begroting 

voor het boekjaar 2017/2018 goedgekeurd. 

 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

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

 

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

 

− Algemene ledenvergadering (ALV) NPO 

o Zaterdag 10 maart 2018 is de reguliere algemene vergadering van de NPO. 

 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

 Zoals u allen inmiddels bekend is de organisatiestructuur van de NPO drastisch 

 gewijzigd. Dit naar aanleiding van het genomen besluit op de Algemene Vergadering 

 NPO.  

 Omdat het ledenbestand van de afdeling Brabant 2000 onder de grens van 1500 

 leden is gedaald hebben wij nog maar 1 stem in de ledenraad. Gelet op het feit dat 

 deze afname ook in andere afdelingen het geval is hebben er in totaal nog 15 

 afdelingsvertegenwoordigers zitting in de ledenraad NPO. Dit aantal wordt 

 gecompleteerd met 12 leden afkomstig uit de diverse secties en platformen. Dus in 

 totaal 27 stemgerechtigde leden. De bestuursleden van die secties en platformen zijn 

 afgelopen maandagavond voorgesteld en benoemd.  

  

 Dit zijn: 

 Secties: Vitesse/midfond, dagfond, marathon/ZLU en jonge duiven. 

  

 Platforms 

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

 Transport 

 

 Deze secties en platforms hebben geen rechtspersoonlijkheid. 

 

 Bestuursleden van de secties zijn op voordracht van NPO bestuur door de 

 sectieraad/platformraad van de sectie en platform benoemd. Zij moeten voldoen 

 aan het door bestuur NPO opgestelde sectieprofiel. Sectie en platformbesturen 
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 moeten verantwoording afleggen aan bestuur NPO. 

 Het sectie/platform bestuur is bevoegd om, samen met andere secties platforms, 

 een voorstel te doen aan bestuur NPO. O.a. voor de samenstelling van de 

 wedstrijdkalender. Bestuur NPO stelt wedstrijdkalender vast.  

 

 Tijdens de komende ALV NPO worden door bestuur NPO de volgende voorstellen 

 gedaan. 

 Aanpassing regeling lossing marathon vluchten 

 Lossing vanaf 10.00-15.00 uur en bij NO wind lossing vanaf 10.00 

 Niet lossen na 15.00 uur tenzij…………. 

 Indien vooruitzichten slecht zijn lossing op vrijdagochtend 

  

 Neutralisatie Factor Ochtendlossingen 

 Nieuwe en aangepaste versie.  

 

 Regeling vergoeding Centrale Hokken 

 Bestuur NPO stelt voor om per opgegeven duif aan de Centrale hokken € 5.00 te 

 vergoeden ongeacht of de duif wel of niet is opgehaald. Automatische incasso via 

 afdeling/vereniging. 

 

 Voorstellen afdelingen 

 Oost Brabant stelt voor om op 1 september 2018 geen Morlincourt te vervliegen 

 maar Orleans voor de zuidelijke afdelingen. 

 (Bestuur NPO wil met het nemen van een besluit wachten tot 1-augustus) 

 

 Afd Zuid Holland zou graag zien dat voor hun afdeling i.v.m. breedte daarvan de 

 puntentelling voor de nationale kampioenschappen worden berekend van 2 naar 3 

 rayons. 

 (Bestuur NPO is hier geen voorstander van) 

 

 Afd 9 stelt voor om op de marathonvluchten geen 5 maar 6 vluchten te laten tellen. 

 (Bestuur NPO stelt dat dit niet voor 2018 kan gelden maar mogelijk i.o.m. sectie 

 marathon voor 2019 besproken kan worden) 

 Voorts stelt zij een regeling voor om elders te kunnen inkorven en in eigen lokaal te 

 kunnen afslaan. 

 (Bestuur NPO kan zich hier wel in vinden maar laat e.e.a. over aan ALV) 

 

 Afd Friesland verzoekt de inkorfdatum voor nationaal Chateauroux te verruimen. 

 (Bestuur NPO is hier geen voorstander van) 

 

 Voorts zijn er de reglementaire verkiezingen van bestuur N.P.O, de leden van de 

 F.B.C.C. en het beroepscollege N.P.O. 
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− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o In een gesprek van 6 maart jl. tussen de zuidelijke afdelingen en bestuur N.P.O. 

is er nog gesproken dat liefhebbers die chipclips hebben besteld nu niets met 

die chipclips kunnen doen nu er (nood)ringen zijn geleverd zonder vleugeltjes. 

Bestuur N.P.O. heeft toegezegd te gaan kijken naar een oplossing en zal hierop 

terug komen. 

o Ook werd in dit gesprek duidelijk dat er voor de sectie marathon niemand van 

de zuidelijke afdelingen had opgegeven voor het sectiebestuur. Dat betekent 

dat er vanuit het zuiden geen inbreng is in deze sectie. 

Bij deze roep ik de marathonspelers op om zich aan te melden om zitting te 

nemen in het sectiebestuur marathon! 

  

− Besluit ALV 

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

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

 

Pauze 

 

7. Bestuursverkiezing 

 

− Besluit ALV 

o Bestuursleden Dhr. W. Jongh, D. Dekkers en Dhr. R. Norbart worden bij 

acclamatie herbenoemd voor een periode van 3 jaar. 

 

8. Samenstelling commissies 

 

− Dhr. J. van Alphen (klokkencommissie) en de heren A. Swagemakers, B. Vervuren en 

H. Schouten (vliegprogramma commissie) zijn teruggetreden. En Dhr. J. Lamers van 

de lossingscommissie is overleden. 

− Kandidaten voor de lossingscommissie zijn A. de Dooy, G.J. de Hoogh, P. Wezenbeek 

en E. Stabel 

− Kandidaten voor de vliegprogrammacommissie zijn M. Palinckx, F. Saman en P. Colijn. 

 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Dankt de teruggetreden heren voor de bijdragen aan de diverse commissies de 

afgelopen jaren en wenst de nieuwe commissieleden veel succes toe. 

o Ook een felicitatie aan Dhr. M. Palinckx die maandag 5 maart is benoemd als 

voorzitter van de N.P.O. sectie jonge duiven. 

 

− Besluit ALV 

o Commissieleden A. de Dooij, G.J. de Hoogh, P. Wezenbeek en E. Stabel 

worden benoemd voor de lossingscommissie 

o Commissieleden M. Palinckx, F. Saman en P. Colijn worden benoemd voor 

de vliegprogrammacommissie. 
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9. Voorstellen basisverenigingen 

 

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

 I.v.m. het vervallen van teletekst, in 2018 de lossingstijden graag z.s.m. op de site van 

 Brabant 2000 vermelden. Afgelopen seizoen stonden deze er vaak een stuk later op 

 dan op teletekst. Dit is op kortere wedstrijden vaak lastig. 

 

Pre advies Bestuur Brabant 2000: 

 Afgelopen seizoen was voor de lossingscommissie een moeilijk seizoen i.v.m. het 

 plotselinge overlijden van Dhr. J. Lamers en het proefdraaien met 8 kandidaten voor 

 de lossingscommissie wat voor extra inspanningen zorgt waardoor misschien 

 verzuimd is de website correct en op snelle wijze bij te werken. Bestuur en de 

 lossingscommissie Brabant 2000 is zich er van bewust dat de lossingsberichten op de 

 website van nog groter belang zijn nu de teletekst berichten op SBS 6 gestopt zijn en 

 zal hier op gepaste wijze op in spelen. 

 

− Besluit ALV 

o Conform pre advies. 

 

− Voorstel 1950 Gevleugelde Vrienden – Raamsdonksveer  

Onze vereniging is zeker geen voorstander van het willekeurig uitrijden van de 

manden (maar heeft wel begrip voor de noodzaak hiervan) daar wij in het verleden 

altijd zeer zorgvuldig zijn omgegaan met onze (eigen) manden. Zo werden die bij ons 

in de wintermaanden allemaal met hoge druk gereinigd en stuk voor stuk nagekeken 

op gebreken en op functionaliteit, daar waar nodig werden er reparaties uitgevoerd, 

tevens worden de manden bij ons wekelijks uitgezogen en grondig gereinigd. Daar 

wij niet weten hoe er in de overige verenigingen met de hygiëne in de manden wordt 

omgegaan en om te voorkomen dat wij wekelijks smerige manden terug krijgen 

komen wij met onderstaande voorstel: 

 

Daar vanaf 2018 de verenigingsnummers van de manden verdwijnen en de 

verenigingen niet meer wekelijks hun eigen manden terug krijgen, maar een 

willekeur aan manden stellen wij voor alle verenigingen de verplichting op te leggen 

om 2 vellen papier in de manden te plaatsen i.p.v. 1 vel. Onze vereniging doet dit al 

vele jaren, dit geeft enorm veel voordeel bij het schoonmaken van de manden, daar 

het papier op deze manier (vooral bij meerdere nachten mand en vochtige 

weersomstandigheden) niet aan de bodem blijft plakken. Het kost nauwelijks méér 

papier omdat de ervaring heeft geleerd dat heel vaak bij het schoonmaken alleen het 

bovenste vel maar vervangen hoeft te worden, het onderste vel gebruiken wij na het 

reinigen van de mand vaak weer als bovenste vel. Hierdoor is het schoonmaken van 

de manden voor alle verenigingen een fluitje van een cent en krijgt er geen enkele 

vereniging manden met vastgeplakte smerige papierresten terug.  
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Pre advies Bestuur Brabant 2000: 

 Bestuur Brabant 2000 kan verenigingen niet verplichten om 2 vellen papier in een 

 mand te leggen maar adviseert verenigingen dit wel te doen bij meer dan 1 nacht 

 mand. 

 

− Besluit ALV 

o Conform pre advies. 

 

− Voorstel 1935 Madese Bond van Postduivenhouders  – Made 

 Voorstel 1: 

 Madese bond van postduivenhouders, vereniging 1935 stelt voor om op alle 

 marathonvluchten de meldprocedure zoals verplicht op de Nationale vluchten van 

 toepassing te laten zijn. 

 

 MOTIVATIE:  Duidelijkheid, gelijk handelen en melden op elke vlucht. 

 

Pre advies Bestuur Brabant 2000: 

 In het seizoen 2018 zijn alle marathonvluchten nationale/sectorale vluchten dus zal 

 er op alle marathonvluchten gemeld moeten worden.  

 

− Besluit ALV 

o Conform pre advies. 

 

 Voorstel 2:  

 Madese bond van Postduivenhouders, vereniging 1935 stelt voor om de reserve 

 status van de eendaagse dagfondvlucht vanuit Ruffec op 04 augustus 2018 te laten 

 vervallen en deze op te nemen als reguliere wedvlucht en het kampioenschap in deze 

 categorie te vervliegen 5 uit 6. 

 

 MOTIVATIE: Alle andere categorieën hebben minimaal 6 vluchten en wij menen dat 

 de dagfondspelers hier ook recht op hebben. Verder mag er op gerekend worden dat 

 als de 5 de voorgaande dagfondvluchten zijn doorgegaan er op minimale deelname 

 gerekend mag worden. Ook bestaat er naar onze mening bij de dagfondspeler de 

 behoefte op een wedvlucht vanaf deze afstand. 

 

Pre advies Bestuur Brabant 2000: 

 Zal op de ALV in stemming worden gebracht. 

 

− 1983 Dhr. A. de Dooij (P.V. de Luchtklievers - Hoogerheide) 

o Bij dit voorstel is niet aan de kleine liefhebber gedacht. Een liefhebber met 

maar een 10-tal duiven voor de dagfondvluchten kan geen 6 vluchten spelen en 

als de kampioenschappen 5 uit 6 moet worden blijft er straks maar een select 

clubje over die bij de kampioenen kunnen komen. Misschien is het een optie 

om 4 van de 6 vluchten te laten tellen voor de kampioenschappen zodat ook de 

kleinere liefhebber nog kans maakt. 
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− 1935 Dhr. R. de Leeuw (Madese Bond - Made) 

o Dit voorstel kwam bij onze vergadering naar voren maar de vereniging zou er 

mee kunnen leven als er 4 van de 6 vluchten tellen voor het kampioenschap. 

 

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

o De grote liefhebbers die 6 vluchten kunnen meedoen hebben voordeel. 

Bestuur Brabant 2000 heeft op de najaarsvergadering van oktober 2017 

gezegd aan de kleine liefhebber te denken en dat Ruffec een reservevlucht zal 

zijn. 

 

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

o Het ingediende voorstel van 1935 Madese Bond bevat in principe 2 

voorstellen in 1. Het eerste voorstel is eigenlijk om Ruffec geen reservevlucht 

meer te noemen en het tweede voorstel is om 5 van de 6 vluchten mee te 

laten tellen voor de kampioenschappen. 

 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o We gaan over tot stemming van het voorstel van de Madese Bond. We zullen 2 

keer stemmen. De eerste stemming zal zijn of Ruffec een reservevlucht blijft of 

niet. De tweede stemming of er 4 of 5 vluchten gaan meetellen voor het 

kampioenschap. 

 

− Resultaat stemming voorstel Ruffec geen reservevlucht 

o 705 stemmen voor, 568 stemmen tegen. 

 

− Resultaat stemming voorstel 5 v/d 6 vluchten meetellen voor het kampioenschap 

o 511 stemmen voor, 762 stemmen tegen. 

 

− Besluit ALV 

o Ruffec zal als dagfondvlucht worden gespeeld. 

o Voor het dagfond kampioenschap tellen er 4 van de 6 vluchten mee. 

 

 

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

De teruggang van het aantal leden is schrikbarend en er komen nauwelijks 

nieuwe leden bij. Toch wordt er op geen enkele ALV in B-2000 gesproken over 

dit onderwerp. 

Er zal toch gezamenlijk met de verenigingen gezocht moeten worden naar 

ledenwerfacties en het probleem van steeds kleiner wordende verenigingen 

en de gevolgen hiervan. 

Wij stellen dan ook voor hierover in het najaar 2018 een extra ALV-vergadering aan 

te besteden om de toekomst van onze sport in Brabant 2000 bespreekbaar te maken. 

Hierbij niet alleen vertegenwoordigers van besturen uitnodigen maar ook 

belangstellende leden. 
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Pre advies Bestuur Brabant 2000: 

 De terugloop van het aantal leden haalt de voorzitter Brabant 2000 in bijna elk 

 voorwoord wel aan. Het ouder worden van leden is helaas niet terug te draaien en de 

 jeugd heeft andere bezigheden zoals de Xbox, playstation en de smartphone en 

 hebben nauwelijks nog aandacht voor dieren. Voor onze commissie jeugd en 

 beginnerszaken hebben we al enkele jaren vacatures omdat de jeugdconcoursen 

 enkel worden begeleid door onze secretaris en er verder geen bezetting is in deze 

 commissie. Ook dit maal waar gevraagd voor kandidaten….maar helaas weer geen 

 aanmeldingen van mensen die activiteiten willen ontplooien om (jeugd)leden aan te 

 trekken. V.w.b. de kleinere verenigingen worden die getoetst op het aantal 

 deelnemers aan de concoursen en waar nodig is wordt de licentie ingetrokken maar 

 het aantal leden en aantal spelende hokken is reglementair vastgelegd in het 

 huishoudelijk reglement N.P.O. De ervaring leert wel dat stoppen van verenigingen 

 ook de nodige leden kost. Het bestuur Brabant 2000 roept al enkele jaren de 

 verenigingen op om meer samenwerking te zoeken en waar kan te fuseren. 

 

− Besluit ALV 

o Conform pre advies. 

 

Schriftelijke Rondvraag 1918 P.V. de Eendracht – Etten - Leur 

 

 Wij hebben begrepen dat de manden niet meer per vereniging worden uitgereden 

 maar dat we willekeurig manden krijgen die gebruikt worden door 

 verschillende verenigingen. Wij willen graag de argumenten horen.  Wij zijn daar als 

 vereniging De Eendracht niet voor( hygiëne en gebruik verschillende soorten karton). 

 

Antwoord Brabant 2000: 

 De reden van het verwijderen staat in het openingswoord van de ALV Brabant 2000 

 van 25 oktober 2017. 

 

 Reden voor dit besluit ligt in het feit dat het niet meer lukt mankracht te vinden voor 

 het overladen van de manden op de maandagen en woensdagen. Door het 

 verwijderen van de mandennummers en verenigingsnamen worden de 

 overlaadwerkzaamheden enorm verminderd. Evenals bij andere verenigingen op 

 welk gebied dan ook loopt het aantal vrijwilligers schrikbarend terug en ook ons 

 bestuur blijft hier niet van gevrijwaard. 

 

− Besluit ALV 

o Conform antwoord. 
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10. Voorstellen bestuur Brabant 2000 

 

– Voorstel: Vrachtprijzen 2018 

 Door de toenemende kosten (vergoedingen, tol, diesel, lossingsvergunningen enz.) en 

 mede op advies van de FBCC stelt het Bestuur voor de vrachtprijzen voor het seizoen 

 2018 te verhogen. 

 

 Opleervluchten:                                                         € 0,35 per duif  (sinds 2005 € 0,32) 

 Belgische vluchten:                                                   € 0,35 per duif  (sinds 2005 € 0,32) 

 Franse vluchten t/m Morlincourt, één nacht mand:  € 0,35 per duif  (sinds 2005 € 0,32) 

 Franse vluchten vanaf Creil, één nacht mand:          € 0,50 per duif  (sinds 2012 € 0,45) 

 Franse vluchten twee nachten mand (midfond):       € 0,65 per duif  (sinds 2012 € 0,60) 

 Franse vluchten dagfond:                                          € 1,05 per duif  (sinds 2012 € 1,00) 

 Franse vluchten marathon:                                        € 1,80 per duif  (sinds 2012 € 1,75) 

 

 Vrachtprijzen zondagsvluchten verkorte ophaalroute: 

 Quiévrain ( € 0,45 af te dragen door de inkorflokalen) :  € 0,55 per duif (ongewijzigd) 

 Roye ( € 0,55 af te dragen door de inkorflokalen):           € 0,65 per duif (ongewijzigd) 

 

− Besluit ALV 

o Conform voorstel  

o Lossingstations voor de zondagsvluchten met verkorte ophaalroute zullen 

gespeeld gaan worden vanuit Lessines, Menen, Arras en Pont st. Maxence i.p.v. 

Quievrain en Roye. 

 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

Bestuur Zeeland ’96 heeft aan bestuur Brabant 2000 het verzoek gedaan om 

gesprekken te gaan voeren om te gaan fuseren. Door de teruglopende 

ledenaantallen zal fusie op termijn onvermijdelijk zijn. Als de gesprekken positief 

verlopen is de streefdatum 1 januari 2020. 

Ook volgt er op korte termijn een overleg met de besturen van Zuid Holland en 

Zeeland samen om te kijken wat we op termijn voor elkaar kunnen betekenen op het 

gebied van samenwerking en toekomstig vlieggebied 

 

− Besluit ALV 

o De ALV gaat akkoord met het opstarten van de fusiegesprekken. 

 

11. Vliegseizoen 2018 

 

− 1983 Dhr. A. de Dooij (P.V. de Luchtklievers - Hoogerheide) 

o Is het mogelijk om 4 augustus Ruffec mee te laten tellen voor de Nationale 

kampioenschappen? 

 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o De N.P.O. schrijft voor om 4 van de 5 vluchten aan te wijzen binnen een 

bepaald tijdvak. Ruffec kan hierdoor niet meetellen. 
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− Besluit ALV 

o Erkende samenspelen en concoursorganisaties vastgesteld. 

o Brabant 2000 concoursen en (nationale) kampioenschappen vastgesteld. 

 

12. Rondvraag 

 

− 1939 Dhr. F. Smits (Oosterhoutse Bond - Oosterhout) 

o Onze vereniging heeft afgelopen seizoen een keer manden vanuit Zeeland 

terug gekregen die er zeer smerig uitzagen. Ik hoop dat dit geen regelmaat gaat 

worden nu de mandennummers van de manden worden gehaald. 

 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Als er smerige manden terug komen laten staan en melding van maken bij de 

vervoerscommissie zodat er actie ondernomen kan worden naar de 

vereniging die ze heeft meegegeven. 

 

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

o Mogen er bij de jonge duivenvluchten weer oude trainingsduiven worden 

meegegeven? 

 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Dat is toegestaan. Bij de oude duivenvluchten en natour vluchten moeten de 

oude duiven in concours staan. Bij de jonge duivenvluchten moeten alle jonge 

duiven in concours staan. 

 

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

o We zouden nog terugkomen op een vraag van de najaars ALV waar het verzoek 

was gedaan om Creil van 5 mei misschien op donderdag in te korven i.p.v. op 

vrijdag 4 mei i.v.m. dodenherdenking.  

 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Dat klopt daar zouden we nog op terugkomen.  

We korven de duiven gewoon in op vrijdag 4 mei en geven de verenigingen de 

mogelijkheid om de dodenherdenking in de vereniging te kunnen houden 

door 2 minuten stilte. Ook onze chauffeurs/convoyeurs zullen wij hierover 

informeren zodat ook zij hier rekening mee zullen houden. 

 

− 1947 Dhr. E. Gulickx (P.V. de Postduif - Oudenbosch) 

o Hoe gaan we het dit jaar doen met het doorgeven van het aantal manden en 

duiven nu Mevr. Ineke Godschalk is gestopt? 

 

− Dhr. C. Godschalk (Bestuur Brabant 2000) 

o We zijn met Dhr. Jack Jansen van venira in gesprek om het vrachtbriefje in te 

bouwen in het programma. Op het moment dat u het UDP instuurt kunt u het 

aantal manden en duiven invullen wat dan automatisch wordt meegestuurd. 
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− 1947 Dhr. E. Gulickx (P.V. de Postduif - Oudenbosch) 

o Heeft de vervoerscommissie dan de informatie op tijd binnen? 

 

− Dhr. C. Godschalk (Bestuur Brabant 2000) 

o We verzoeken de verenigingen om het UDP indien mogelijk uiterlijk 22 uur in 

te sturen. Dan is de informatie op tijd en kunnen we het transport gaan 

plannen. 

 

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 22.15 uur. 


