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1. Opening en mededelingen (Voorzitter Dhr. W. Jongh)
− Openingswoord
Sportvrienden namens het bestuur van de afdeling Brabant 2000 heet ik u allen van
harte welkom op deze algemene ledenvergadering. Een speciaal woord van welkom
aan de Gouden Spelddragers van de afdeling Brabant 2000.
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 dan ook
een ogenblik stilte.
− Terugblik seizoen 2009
Sportief gezien wordt seizoen 2009 met de oude duiven algemeen gezien als een goed
seizoen met vlotte en goed verlopen vluchten. Natuurlijk zaten er enkele vluchten bij
die wat langer openstonden dan gebruikelijk maar ook deze vluchten kenden weinig of
geen verliezen. Het opleren en de aanvang van het vliegseizoen met de jonge duiven
werd gekenmerkt door verliezen doch na enkele weken was daar niet of nauwelijks
nog sprake van. De navluchten verliepen gelukkig probleemloos. Reden waarom we
toch positief terug kunnen zien op het seizoen 2009. Te meer omdat we dit jaar niet
werden geconfronteerd met vogelgriep perikelen. Dit jaar zijn er ruim 950.000 duiven
verzonden en dat is ruim 26.000 duiven minder dan het vorige seizoen. Dit is
hoofdzakelijk veroorzaakt door de mindere start met de jonge duiven en de verder
gaande terugloop van het aantal leden. Van deze plaats wil ik ook namens het bestuur
de kampioenen en 1e prijswinnaars van de Brabant 2000 concoursen van harte
feliciteren. Daarnaast zijn door de volgende leden ook nationale kampioenschappen
van de NPO behaald waarmee het bestuur hen van harte feliciteert; te weten:
o
o
o
o
o
o

Comb. Vervaart de Heijde - 4e nat. Kampioen Midfond
J. Huijbregts - 8e nat. kampioen dagfond
C. Luijckx - 1 nat. Kampioen meerdaagse fond
G. Kouters en Zn - 8e nat. kampioen meerdaagse fond
M.O. Koek - 1e nat. kampioen jonge duiven.
C. Roks - 2e nat. kampioensduif jonge duiven

− Bestuur
Het bestuur bestaat momenteel uit 12 leden die daarnaast allen een taak hebben binnen
een commissie.
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− Dopingcontroles
Bij een aantal gehouden controles bij liefhebbers binnen onze afdeling, op het
oneigenlijk gebruik van verboden middelen bij duiven zijn tot op heden geen
onregelmatigheden aangetroffen. Controles worden namens het NPO Bestuur
onaangekondigd uitgevoerd en kunnen op elk tijdstip van het jaar plaatsvinden.
− Tucht en geschillenzaken
Tijdens het afgelopen vliegseizoen werd het bestuur van onze afdeling twee maal
geconfronteerd met een Tucht- en Geschillenzaak. Enerzijds werd na een gehouden
controle op de vlucht Morlincourt met de jonge duiven mogelijke fraude ontdekt en
anderzijds was er sprake van het te koop aanbieden van mogelijk geleende duiven. De
geconstateerde feiten werden onmiddellijk voorgelegd aan de aanklager NPO die
hierin voldoende aanleiding zag om betrokkenen met onmiddellijke ingang te
schorsen. Inmiddels hebben beklaagden hun lidmaatschap bij de NPO opgezegd.
In 2010 zullen controles op mogelijke fraude worden geïntensiveerd. Het bestuur
benadrukt hierbij dat het opzeggen van het lidmaatschap bij de NPO niet inhoudt dat
een dergelijke zaak niet meer in behandeling genomen wordt. Zodra de betrokkene
zich weer aanmeldt als basislid zal de procedure opnieuw worden gestart met alle
mogelijke gevolgen van dien. Verder wijst het bestuur nogmaals op de bepalingen die
in het wedvluchtreglement zijn opgenomen. Fraude gepleegd door basisleden kan
mogelijk ook consequenties hebben voor besturen van verenigingen.
− Toekennen inmandcentra
Het afgelopen jaar is wederom exact bijgehouden hoeveel liefhebbers per vereniging
wekelijks op de vluchten hebben ingekorfd. Hierbij is vastgesteld dat ook nu weer een
aantal verenigingen niet aan de gestelde criteria van het NPO wedvluchtreglement
voldeden. Deze verenigingen zullen hiervan in kennis worden gesteld met de
mededeling dat zij vanaf 2010 niet of nog op beperkte schaal kunnen functioneren.
Dat wil zeggen geen inkorfmogelijkheid meer voor Nationale of Brabant 2000
concoursen.
Deze maatregel zal het bestuur moeten nemen om de vingerende reglementen na te
leven en om de concoursveiligheid zoveel mogelijk te kunnen waarborgen. Het
bestuur adviseert die verenigingen met klem nadere samenwerking te zoeken met
zusterverenigingen bij hen in de buurt of regio. In een aantal gevallen is een dergelijke
fusie afgelopen periode al tot stand gekomen.
− Vliegprogramma 2010
Zoals te doen gebruikelijk wordt het vliegprogramma voor het komende jaar op de
najaarsvergadering Brabant 2000 vastgesteld. Ik wil wederom uw begrip vragen voor
wat door de vliegprogrammacommissie is voorgesteld. Zij vormen een afvaardiging
van de leden uit het gehele werkgebied en komen gezamenlijk tot een voorstel. Dat dit
niet altijd naar tevredenheid is of zal zijn van u allen is een bekend gegeven. Het is een
utopie om te denken dat we het iedereen naar de zin kunnen maken. We hebben
immers te maken met een lang en breed werkgebied waarbij te allen tijde de wind een
rol zal spelen. Bij het maken van het voorstel van de vliegprogrammacommissie is
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zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de liefhebbers uit ons gehele
werkgebied.
− Milieueisen vrachtauto’s
Door de gemeente Breda is in 2008 een milieuzone ingesteld waarvoor aan de afdeling
Brabant 2000, voor 2009, een tijdelijke ontheffing is verleend. De vraag is of deze
ontheffing ook voor 2010 zal worden verleend. Ook in Tilburg gaan dergelijke
maatregelen voor 2010 gelden. Het bestuur zal in overleg met de vervoerscommissie
en de FBCC trachten hiervoor passende oplossingen te vinden.
− Manifestatie en Jeugddag
Op zaterdag 24 oktober zullen alle kampioenen en eerste prijswinnaars op passende
wijze worden gehuldigd worden in zalencentrum Het Pleintje te St.Willebrord. Door
de manifestatiecommissie is in overleg met het bestuur besloten ditmaal aan het einde
van de middag aan te vangen met het programma om zodoende omstreeks 22.30 de
manifestatie af te kunnen sluiten.
Op 8 november 2009 wordt de jaarlijkse Jeugddag gehouden in het clubgebouw van
PV Steeds Sneller “De Til”, aan de Stoofdijk nr 12 te Dinteloord. Uiteraard stelt de
Jeugdcommissie Brabant 2000 het op prijs indien zoveel mogelijk leden een bezoek
brengen aan deze jeugddag.
− Bodembedekking in de manden
De bepaling dat de manden in verband met sterke verontreiniging niet meer voorzien
mochten worden van krullen etc. is goed nageleefd wat ten goede is gekomen aan de
reinheid op de losplaatsen en van ons vervoer.
− Discussieavonden
Het bestuur zal als eerste in Rayon 4 tijdens de wintermaanden een overlegavond
houden met enkele prominente liefhebbers en besturen van samenspelen.Indien de
behoefte daartoe bestaat is het bestuur ook bereid dergelijke bijeenkomsten te houden
in de overige rayons.
− Trainings- en opleervluchten
Het bestuur is voornemens om ingaande 2010, toe te staan dat op de jonge
duivenvluchten ook oude duiven kunnen worden ingemand als trainingsduif. Dit geldt
vanaf 3 juli 2010 (Nijvel/Strombeek) tot en met 7 augustus 2010 (Creil). De vluchten
hierna zijn afdelingsconcoursen met de jonge duiven. Gelet op de minimale deelname
op de vluchten vanuit Pommeroeul op zondagen na eind juni en de mogelijkheid tot
inmanden van de oude duiven bij de jonge duiven als trainingsduif, overweegt het
bestuur om ingaande 10 juli 2010 tot einde vliegseizoen geen opleervluchten meer te
organiseren vanuit Pommeroeul op zondag.
− Ledenaantal
Het ledenaantal bedroeg per 1 oktober 2009, 2407 leden.
− Slotwoord
Als laatste wil ik mijn medebestuursleden, loodsmedewerkers en commissieleden en
niet te vergeten de chauffeurs en bijrijders heel hartelijk bedanken voor hun inzet
17-12-2009

Pagina 3 van 14

tijdens het afgelopen seizoen en spreek ik de hoop en verwachting uit dat ik nog heel
lang een beroep op hen kan en mag doen. Ik vraag u dan ook een hartelijk applaus
voor de inzet van deze mensen.
Ik dank U voor uw aandacht en ik wens u een prettige en constructieve vergadering
toe.
2. Appèl verenigingen
− Afgemeld
o 1919 Snelpost
Etten-Leur
o 1924 Nieuwe Wijk
Heijningen
o 1940 Welkomstvrienden Ossendrecht
o 1962 Luchtbode
Wouw
o 1970 Snelvliegers
Standdaarbuiten
o 1977 Terheijden
Terheijden
o 1990 Ons Genoegen
Zevenbergen
o 1999 Princenhage
Breda
o 2023 Luchtpost
Udenhout
− Afwezig zonder kennisgeving
o 1903 De Baronie
Breda
o 1944 Het Zuiden
Oud Gastel
o 1955 Luchtklievers
Roosendaal
o 1963 Steeds Sneller
Rucphen
o 1964 Reisduif
Sprundel
o 1975 Vliegsport
Steenbergen
o 1979 Tot Weerziens
Nieuwendijk
o 1984 Vlug en Eerlijk
Hoogerheide
o 1985 Pelikaan
Woensdrecht
o 1988 Luchtpost
Langeweg
o 1991 Vredesduif
Zevenbergschenhoek
− Stemmen
o 1.917 stemmen aanwezig (totaal 2.407 stemmen/leden)
3. Verslag ALV 18 februari 2009
− 1939 Dhr. De Rooij (Oosterhoutse Bond te Oosterhout)
o Informeert of een kostendaling op Nationale Concoursen mogelijk is.
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000)
o Het NPO (in samenspraak FBCC) heeft de middelen nodig om het totale
gebeuren draaiend te kunnen houden.
− 1939 Dhr. De Rooij (Oosterhoutse Bond te Oosterhout)
o Noemt de kosten exorbitant hoog gezien deze tijd en de beperkte kosten die
Compuclub in rekening brengt. De uitslag is verplicht, maar ook via internet te
raadplegen.
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000)
o Komt hier later nog op terug.
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4. Evaluatie Compuclub (Concoursleider Dhr. Van Kastel)
− Afgelopen vliegseizoen heeft Brabant 2000 voor het eerst de uitslaglijsten laten
berekenen bij Compuclub van Balveren. Wij hebben een zeer goede samenwerking
gehad met Gerard van Leeuwen van Compuclub, die de uitslaglijst rekende voor onze
afdeling. We zijn het afgelopen seizoen wel een paar problemen tegengekomen
waarvoor ik uw aandacht vraag, zodat dat volgend jaar beter gaat verlopen. Het
inzenden van de UDP gegevens is geheel naar wens verlopen, de meeste UDP’s waren
op de dag van inkorven tegen 0.00 uur ingezonden, echter hebben we geconstateerd
dat er verenigingen zijn die de gummi ringnummers van de duiven die handmatig
geconstateerd worden pas ingevoerd worden NA de wedvlucht, maar dit dient te
gebeuren NA het inkorven van de duiven. Dit is om over alle gegevens te beschikken
die nodig zijn voor eventuele controle’s, en het is overigens ook door de NPO
verplicht om vanaf seizoen 2010 alles digitaal veilig te stellen. V.w.b. het melden van
de duiven is dat niet geheel probleemloos verlopen, op de wedvluchten Sens en
Sezanne waar men tot 2 uur na de wedvlucht kon melden, verzuimde diverse
verenigingen (tijdig)te melden. Dit gebeurde ook op de laatste Orleans jonge duiven.
Dit had bijna tot gevolg dat ik 2x een verkeerde 1e prijswinnaar op teletekst had staan,
wat dan voor de liefhebber niet leuk is maar voor mijzelf ook niet. Graag uw aandacht
voor deze punten in het vliegseizoen 2010. Dank voor uw aandacht.
Oprichting NRB - Nationaal Reken Bureau (Voorzitter Dhr. Jongh)
− Gerard van Balveren heeft zijn zaak te koop aangeboden bij de NPO, en vraagt daar
een prijs voor van € 80.000. De NPO wil het Nationaal Reken Bureau (NRB)
oprichten in de vorm van een stichting. Vanwege het fiscale belang zal de NPO 51%
van de certificaten in bezit nemen, en wordt aan de overige gebruikers de
mogelijkheid gegeven om de andere 49% van de certificaten te nemen. De certificaten
vertegenwoordigen een waarde van € 500 per stuk. Op de ALV NPO van 17 oktober
a.s. zal een commissie ingesteld gaan worden die zal gaan onderzoeken of het
financieel een haalbare zaak wordt dat de NPO, de Compuclub van Balveren kan
overnemen, en dat we voorkomen dat het een 2e DOC affaire wordt.
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000)
o Nationale uitslagen worden momenteel door Compuclub Van Balveren (in
eigen beheer) gedrukt en direct per post verzonden. Mogelijk komt hier in de
toekomst verandering in en kunnen oplossingen gezocht worden om kosten te
besparen.
o Naast de uitslagen dient uit de inleg ook de onkosten voor de nationale
manifestatie betaald te worden. Naar verwachting zullen deze kosten in de
toekomst verder stijgen.
5. Voorstellen bestuur, basisverenigingen en schriftelijke rondvraag.
Voorstellen Bestuur Brabant 2000
Contributie 2010
Bestuur Brabant 2000 stelt voor de contributie te handhaven op € 17,50
− Besluit ALV
o Contributie 2010 gehandhaafd op € 17,50
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Voorstellen basisverenigingen
1935 Madese Bond van Postduivenhouders - Made
1. Op het dagfondprogramma 2010 La Souterrainne en Ruffec op te nemen.
Motivatie: Mede door de nationaal vastgestelde vluchten Blois en Chateauroux
waarvan de afstand korter dan 600 km is ook enkele vluchten vast te stellen met een
langere afstand.
Noot: Op het moment van opmaak van dit voorstel is het concept vliegprogramma bij
ons nog niet bekend.
Pré advies Bestuur Brabant 2000:
Bestuur Brabant 2000 ondersteunt dit voorstel gedeeltelijk, De wedvlucht La
Souterraine is op het concept vliegprogramma 2010 opgenomen. V.w.b. de ander
wedvlucht data zijn wij als afdeling Brabant 2000 afhankelijk van de NPO, die 3
nationale dagfondvluchten heeft vastgesteld, waaronder Argenton – Blois –
Chateauroux. Definitieve beslissing volgt op de ALV NPO van 17 Oktober a.s.
− Besluit ALV
o Conform preadvies
2. Tijdstip lossingen
Motivatie: Met alle respect voor de lossingscommissie want het is ook bij ons bekend
dat deze mensen regelmatig voor een moeilijke beslissing staan. Toch zijn wij van
mening dat dit seizoen de duiven een aantal keren op een te vroeg tijdstip zijn gelost.
Op tijdstip lossing zal het zeker op de losplaats verantwoord zijn geweest om de
duiven te lossen maar dat onze duiven onderweg nog in weersomstandigheden terecht
zijn gekomen ( regen en zware bewolking ) die voor onze duiven moeilijkheden op
leverden.
Pré advies Bestuur Brabant 2000:
Achteraf gezien is er op sommige vluchten misschien te vroeg gelost. Een
onverwachte weersverandering kan gebeuren op de vlieglijn wat soms ook niet met de
moderne technieken te ondervangen is.
− Besluit ALV
o Conform preadvies
3. Meldprocedure
Verzoek om het meldingssysteem te herzien zodat op de dagfond- en jonge duivenvluchten de duiven na afloop van het concours doorgemeld kunnen worden.
Motivatie: Dit seizoen is het enkele malen voor gekomen dat de duiven op de dagfonden jonge duiven-vluchten zo vlot naar huis kwamen dat de meldpost niet in de
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gelegenheid is geweest om de eigen duiven te zien aankomen. Het is bekend dat op dit
soort vluchten de concoursduur soms minder dan een half uur is. In deze periode moet
de meldpost de meldingen van de liefhebber noteren en doormelden.
Pré advies Bestuur Brabant 2000:
Bestuur Brabant 2000 zal dit onderzoeken en komt hier op de ALV februari 2010 op
terug.
− Besluit ALV
o Conform preadvies
1944 Het Zuiden - Oud Gastel
1. Wij willen voorstellen om het schoonmaken van de manden uit te (laten) voeren in de
loods in Rucphen. Het wordt door het teruglopende ledenaantal en de vergrijzing
steeds moeilijker om geschikte mensen te vinden om de manden schoon te maken.
Bovendien zijn veel kasteleins niet blij met de hoeveelheid afval die het schoonmaken
oplevert.
Pré advies Bestuur Brabant 2000:
Bestuur Brabant 2000 ondersteunt dit voorstel niet. De afdeling Brabant 2000 heeft
hier niet de mogelijkheid voor. De vrijwilligers die door de week aanwezig zijn in het
vervoerscentrum hebben hun handen al meer dan vol aan het repareren en overladen
van de manden na de wedvlucht, en het onderhouden van het wagenpark en
vervoerscentrum.
− Besluit ALV
o Conform preadvies
2. Wij willen eveneens voorstellen om de naam van de vereniging van de manden te
verwijderen. De reden hiervoor is dat bij het terugbrengen van de manden niet in de
vrachtwagen gezocht hoeft te worden naar de eigen manden van de vereniging. Dit
heeft bovendien als voordeel dat kapotte manden gemakkelijk vervangen kunnen
worden en dat bij een tekort aan manden bij een vereniging er eenvoudig extra
manden afgeleverd kunnen worden.
Pré advies Bestuur Brabant 2000:
Bestuur Brabant 2000 ziet zeker voordelen van dit voorstel maar ondersteunt
vooralsnog dit voorstel niet. Niet alle verenigingen gaan even zorgvuldig met het
schoonmaken en onderhoud van de manden om en daarom vinden verenigingen het
vervelend niet hun “eigen” manden terug te ontvangen.
(Indien er een ontsnapping plaats vindt op de losplaats zal toch achterhaald moeten
worden van welke vereniging de duiven ontsnapt zijn). Deze reden is makkelijk te
ondervangen met labels.
−

Besluit ALV
o Conform preadvies

1950 De Gevleugelde Vrienden - Raamsdonksveer.
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Graag zouden wij in het seizoen 2010 meer africht/midweek vluchten op het
programma willen zien om jonge duiven en natour duiven goed op te leren.(zie
onderstaande uitleg)
Gezien de grote verliezen (jonge duiven) en het feit dat we in de aanloop naar de jonge
duiven vluchten veelal met een oosten wind te maken hebben zijn de mogelijkheden
om af te richten in het afgelopen seizoen naar onze mening niet voldoende geweest.
(het weekend voorafgaand aan de eerste jonge duivenvlucht vanuit Strombeek stond er
geen africhting op het programma)
Tevens zijn wij van mening dat de midweekvluchten na de start van het jonge duiven
seizoen als ook na de start van de natour vluchten te snel zijn gestopt (zo zijn wij
gestart met het jonge duivenseizoen vanuit Strombeek op 27 juni en hebben daarna
nog maar 1 midweekvlucht gehad op 1 juli vanuit Strombeek, daarna waren er 2
weken geen midweekvluchten. Op de natour waren er na de eerste wedvlucht van 8
augustus zelfs helemaal geen midweekvluchten meer)
De midweekvluchten voorafgaand aan beide spelsoorten waren naar onze mening wel
prima geregeld.Wij stellen dan ook voor de mogelijkheid te creëren om minimaal twee
(zat./zondagen) voorafgaand aan het jonge duiven en het natour programma af te
kunnen richten. Onze voorkeur gaat uit naar zondag en wel vanuit Duffel (Rayon 3)
Tevens zouden wij willen verzoeken de midweekvluchten na de start van het jonge
duiven seizoen alsook na de start van de natourvluchten met respectievelijk een en
twee weken te verlengen, zodat er meer mogelijkheden zijn om alsnog in te springen.
Pré advies Bestuur Brabant 2000:
Bestuur Brabant 2000 zal onderzoeken wat de mogelijkheden zijn, en komt hier op de
ALV van februari 2010 op terug.
− Besluit ALV
o Conform preadvies
1911 Bavelse Zaterdagsvliegers - Bavel
1. Wij zijn een voorstander voor een 6e overnachtvlucht op 5 juni 2010. In navolging van
Zeeland en Oost Brabant graag bergerac (een korte dus) Eveneens in navolging van
afdeling 1 en 3 het volgende overnachtprogramma :
o 5 juni
Bergerac
o 19 juni
St. Vincent
o 26 juni
Montauban
o 10 juli
Tarbes
o 17 juli
Bordeaux
o 31 juli
Mont de Marsan (of Dax)
Zo zijn er om de 3 weken drie korte overnachtvluchten voor minder ervaren duiven en
jaarlingen. bergerac (813km) Montauban (877) en Bordeaux (843) en eveneens om de
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3 weken 3 lange : St Vincent (993) Tarbes (995) en Mont de marsan (940), voor
ervaren en oudere overnachtduiven.
Pré advies Bestuur Brabant 2000:
Bestuur Brabant 2000 ondersteunt dit voorstel, en heeft een soort gelijk voorstel
ingediend bij Bestuur NPO. Echter liggen de datums al vast voor 2010. De
lossingsplaatsen kunnen mogelijk nog veranderen, dit wordt beslist op de ALV NPO
van 17 Oktober a.s.
− Besluit ALV
o Conform preadvies
2. De dagfond starten op 29 mei met Bourges of Tours. 5 vluchten dus. Is voor de
kleinere liefhebber goed te combineren met de 7 midfondvluchten. Indien toch
gekozen wordt voor 6 dagfondvluchten, dan graag als verste afstand La Souterainne
(640 km voor Bavel)
Pré advies Bestuur Brabant 2000:
Bestuur Brabant 2000 ondersteunt dit voorstel, De vliegprogrammacommissie heeft
Bourges al als startdatum gezet op 29 mei.
− Besluit ALV
o Conform preadvies
3. In verband met de vele verliezen van jonge duiven verzoeken wij alle vluchten
gezamenlijk te lossen.(Oud en jong alsook midweekvluchten.) Door de lossingen in
rayonverband komen de duiven meestal snel, maar ook zonder veel te leren in
een groep naar huis. Dat lijkt dus prima, maar er ontstaan ons inziens moeilijkheden
wanneer op een vlucht problemen ontstaan door minder goede weersomstandigheden
of kruislossingen.
Pré advies Bestuur Brabant 2000:
Bestuur Brabant 2000 ondersteunt dit voorstel niet, Op de ALV Brabant 2000 van 14
februari 2009 zijn de groepslossingen voor 3 jaar aangenomen.
− Besluit ALV
o Conform preadvies
2002 P.V. Dongen - Dongen
Hierbij een voorstel ter behandeling op de aanstaande Algemene vergadering.
Het vliegprogramma van de natour zodanig te wijzigen dat het voor de late jonge ook
te behappen is. De natourvluchten zijn met name voor deze categorie in het leven
geroepen, maar in het conceptvliegprogramma lijkt het wel over het alleen bedoeld is
voor ervaren duiven. In het gepresenteerde conceptvliegprogramma worden veel te
grote sprongen gemaakt. Bij de vitessevluchten oude duiven is de zesde vlucht pas
Morlincourt. De late jonge hebben deze losplaats al op de vierde vlucht. Voorgesteld
wordt dan ook om de natour als volgt te programmeren.
o 01
Nijvel/Strombeek*
o 02
Pommeroeul/Nijvel**
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o
o
o
o

03
04
05
06

Pommeroeul
St.Quentin
Peronne
Morlincourt

* Rayon 1 & 2 Nijvel en Rayon 3 & 4 Strombeek
** Rayon 1 & 2 Pommeroeul en Rayon 3 & 4 Nijvel
Pré advies Bestuur Brabant 2000:
Bestuur Brabant ondersteunt dit voorstel, en is bereid de natour aan te passen aan uw
voorstel.
− Besluit ALV
o Conform preadvies
2025 P.V. de Postduif - Waalwijk
P.V.De Postduif heeft een voorstel m.b.t. het vliegprogramma van 2010.
Wij hebben veel liefhebbers die alleen op de overnachtfond duiven spelen.
Deze liefhebbers koppelen hun duiven pas in febr/mrt.
Hun jonge duiven spelen zij alleen op de natoer.
Ons voorstel is dan ook op de natoer geen grote sprongen te maken, zoals
In 2009 het geval was. (3e vlucht is voor Waalwijk 240 km).
Het programma op de natoer gewoon opbouwend naar 300 km.
(voorbeeld 100 km – 140 km – 170 km – 200 km – 240 km – 270 km )
Pré advies Bestuur Brabant 2000:
Bestuur Brabant 2000 ondersteunt dit voorstel, zie voorstel P.V. Dongen.
− Besluit ALV
o Conform preadvies
− 2007 Dhr. Paenen (Gevleugelde Luchtstormers te Goirle)
o Maakt een compliment voor het lossen afgelopen seizoen, maar wil afdelingen
meer laten opletten en rekening houden met lossingen van andere afdelingen
en dit laten aankaarten bij de NPO.
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000)
o Afstemming is bij lossingen belangrijk, maar er vindt te weinig overleg plaats
tussen afdelingen. Ook liefhebbers dienen op te letten bij het opleren van
duiven en hier rekening mee te houden.
− 2022 Dhr. Jansen (Tilburgse Bond van Postduivenhouders te Tilburg)
o Vraagt om een stemming om de mening van de meldposten te peilen. Ook het
meldprogramma werkt niet eenvoudig.
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000)
o Acht een stemming niet noodzakelijk en mogelijk zullen aangepaste
voorstellen volgen om het melden te vereenvoudigen.
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− Concoursleider Dhr. Van Kastel (Bestuur Brabant 2000)
o Wijst de voorzitter op het feit dat de NPO reglementen van toepassing zijn op
nationale vluchten.
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000)
o Mogelijk kunnen ook de NPO reglementen worden aangepast. Dit zal
aangekaart worden op de komende ALV NPO. Tijdens de komende ALV in
2010 zal hierop terug worden gekomen.
Schriftelijke rondvraag
2012 Nooit Gedacht - Sprang Capelle
In hoeverre zal de kwaliteit van de vaste voetringen vergelijkbaar zijn met vorig jaar
en hoe dient te worden omgegaan met barsten in de ringen.
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000)
o De ringen zullen vergelijkbaar zijn met vorig jaar. Wel zijn er kwaliteitseisen
gesteld en zijn er geen problemen te verwachten.
o Beschadigde ringen kunnen kosteloos gewisseld worden bij de NPO. Een tape
kan gebruikt worden om barsten op te vangen en een breuk te voorkomen.
o Brabant 2000 eist een passende oplossing voor ringen die onleesbaar worden
in de vorm van bijvoorbeeld een knijpring.
− 1918 Dhr. Sprenkels (De Eendracht te Etten-Leur)
o Hoe dient omgegaan te worden met dubbele ringen en duiven die dezelfde ring
aanhebben.
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000)
o Hier is geen oplossing voor.
− 2022 Dhr. Marinus (Tilburgse Bond te Tilburg)
o Bevestigd dat dit vaker voorkomt en ook de NPO hier geen oplossing voor
heeft.
− 1960 Dhr. Sebregts (Reisduif te Roosendaal)
o Geeft een mogelijke knijpring als oplossing en vraagt naar de kosten voor de
tape die voor de ringen gebruikt kan worden.
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000)
o Noemt de knijpring een goede suggestie. De verantwoordelijkheid van de
beschadigde ringen ligt bij de NPO en dus ook de kosten.
− 1936 Dhr. V.d. Broek (Nieuw Ginneken te Ulvenhout)
o Ook kunnen de ringen doorgezaagd worden, wat fraudegevoelig is.
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000)
o Er wordt aan gewerkt, maar helaas is deze situatie fraudegevoelig.
6. Concept vliegprogramma 2010
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2022 Tilburgse Bond van Postduivenhouders - Tilburg
Hierbij een voorstel voor een alternatief vliegprogramma op het concept
vliegprogramma.
Pré advies Bestuur Brabant 2000:
Bestuur Brabant 2000 ondersteunt dit voorstel niet. De vliegprogrammacommissie
heeft een goed acceptabel concept vliegprogramma gemaakt.
− 2022 Dhr. Jansen (Tilburgse Bond van Postduivenhouders te Tilburg)
o Informeert naar de toezegging om op zoek te gaan naar meer oostelijk gelegen
vluchten op de middenlijn.
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000)
o Er zijn weinig geschikte losplaatsen beschikbaar. Vaak zijn er slechte
voorzieningen aanwezig op de losplaats en daarnaast zijn er nauwelijks
agenten c.q. vertegenwoordigers in Frankrijk beschikbaar, die wel verplicht
aanwezig dienen te zijn.
o Sezanne is als losplaats ongeschikt aangezien voor slechts 15 km verder op
donderdag ingemand moet worden.
− 2022 Dhr. Jansen (Tilburgse Bond van Postduivenhouders te Tilburg)
o Verwacht geen lang antwoord op een korte vraag en verwijst naar de
toezegging tijdens de laatste ALV en vraagt uitsluitend naar de resultaten.
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000)
o Heeft de problemen opgesomd en uitleg gegeven.
− 2022 Dhr. Marinus (Tilburgse Bond te Tilburg)
o Noemt de voorlichting verkeerd en refereert naar het voorstel waarbij het
inmanden op donderdag geen problemen vormt.
− 1960 Dhr. Jongenelen (Reisduif te Roosendaal)
o Vraagt welk voorstel door de kiesmannen ingebracht zal worden tijdens de
komende ALV NPO voor de meerdaagse fond.
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000)
o Het voorstel komt overeen met het voorstel van de Bavelse Zaterdagsvliegers.
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000)
o Een handstemming levert onvoldoende stemmen op voor het voorstel van de
Tilburgse Bond van Postduivenhouders
− Besluit ALV
o Concept vliegprogramma 2010 aangenomen.
− 2017 Dhr. Op de Beek (Vredesduif te Oisterwijk)
o Vraagt of het vliegprogramma definitief is.
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− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000)
o Vliegprogramma is definitief op de fondvluchten na.
7. Informatie NPO (Voorzitter Dhr. Jongh)
− Per 1 augustus 2009 is een nieuwe directeur, de heer G. de Jongh, bij de NPO
aangesteld. De voormalige directeur, de heer Ebben verricht zijn werkzaamheden thuis
en is op afroep beschikbaar. Na uitspraak van het Gerechtshof dat voor de diensten
van de NPO aan leden geen BTW behoeft te worden berekend, is de inspecteur der
belastingen in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. Daarom blijft de onzekerheid bestaan
over een eventuele BTW vrijstelling.
A.s. zaterdag 17 oktober is de reguliere NPO ledenvergadering.
Mededeling NPO Bestuur
De prijs van de combiring wordt t.o.v. 2009 verhoogd met € 0.01.
Voorstel 1 NPO Bestuur
Bestuur NPO stelt voor om art 13 Reglement Vervoer en lossingen uit te breiden met
de passages dat indien er sprake is van lossingen onder omstandigheden die als
risicovol kunnen worden omschreven, volgens de bestaande lossingstabel, komt de
eindverantwoordelijkheid te liggen bij het Instituut wedvlucht begeleiding van de
NPO. Of een situatie risicovol is, is uitsluitend ter beoordeling aan dat instituut.
Voorstel 2 NPO Bestuur
Om n.a.v. de gehouden enquête onder de deelnemers in 2009 aan St Vincent of
Montauban voor te stellen om de minimale afstand voor de grote fond vast te stellen
op 800-850 km op de kortste afstand. Bestuur Brabant 2000 kan zich hierin vinden.
Voor te stellen om n.a.v. gehouden enquête dat het programma voor de grote fond een
mix van zowel ochtend- als middaglossingen dient te bevatten.
Bestuur Brabant 2000 wil hier terughoudendheid voor stellen daar eerst
overeenstemming dient te worden verkregen of de benaming meerdaagse fond nog wel
gehandhaafd dient te worden of dat dit begrip veranderd dient te worden in grote fondof marathonvluchten. Het vervliegen van zogenaamde grote fondvluchten met een
ochtendlossing is een wezenlijk andere discipline dan meerdaagse fondvluchten. In het
nationale vliegschema 2010 zijn door bestuur NPO een tweetal zogenaamde grote
fondvluchten met ochtendlossing voorgesteld.
Tevens bevat dit schema een zestal meerdaagse fondvluchten.
Voorstel Afd. Noord-Holland
Om de derby der junioren weer te laten vervliegen per afdeling en niet per sector
Voorstel BOZA (Bestuurlijk Overleg Zuidelijke Afdelingen)
Om vier van de vijf vluchten op de gebruikelijke disciplines zowel voor het
hokkampioenschap als het duifkampioenschap te laten tellen. Voor de meerdaagse
fond gelden drie resultaten van de aangewezen vluchten. Dit om vooral de kleinere
hokken een gelijke kans te geven ten opzichte van de grote hokken.
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− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000)
o De NPO komt met een voorstel om de inleg voor nationale vluchten te
verlagen naar het kostendekkende bedrag van € 0,25 per duif.
− 1939 Dhr. De Rooij (Oosterhoutse Bond te Oosterhout)
o Informeert naar de mogelijkheid om mogelijk de complete afdelingsuitslag te
gebruiken voor nationale vluchten, waardoor mogelijk tijd en geld en dus inleg
kan worden bespaard.
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000)
o De inleg is noodzakelijk voor de organisatie van deze vluchten.
− 1939 Dhr. De Rooij (Oosterhoutse Bond te Oosterhout)
o Vroege duiven van de afdeling die niet nationaal staan krijgen onvoldoende
aandacht.
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000)
o Geeft aan dat alle duiven opnemen in de nationale uitslag geen haalbare kaart
is bij de NPO.
− 1939 Dhr. De Rooij (Oosterhoutse Bond te Oosterhout)
o Is van mening dat de autonoomheid van de afdeling in het gevaar komt door de
vele nationale vluchten.
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000)
o Door de NPO zijn marges voor vluchten vastgesteld om tot nationale
kampioenschappen te kunnen komen. Op dit moment geen overeenstemming
over de start en einde van het seizoen tussen afdelingen. Dit soort zaken
worden binnen BOZA besproken, zoveel mogelijk afgestemd en bewaakt.
o Mogelijk zal Vierzon worden vervlogen in de plaats van Orleans op de fond
jonge duiven. Bourges is te ver voor alle zuidelijke afdelingen. De voorkeur
gaat uit om verder te gaan dan Orleans.
− 1932 Dhr. Schoep (Oranje Boven te Klundert)
o De reglementen NPO noemen Orleans als verste vlucht.
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000)
o Orleans wordt genoemd, omdat tussen Orleans en Bourges geen alternatief
voorhanden was. Vluchten tot 525 km zijn toegestaan de NPO reglementen
zullen hierop aangepast moeten worden.
8. Vaststelling data Algemene Leden Vergaderingen 2010
− Woensdag 17 februari 2010
− Woensdag 13 oktober 2010
9. Sluiting
− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000)
− Dankt iedereen voor zijn/haar komst en sluit de vergadering om 22.00 uur.
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