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Verslag Buitengewone Algemene Ledenvergadering Brabant 2000 

 

Datum: woensdag 25 januari 2017 

Aanvang: 20.00 uur 

Locatie: Pleintje te St. Willebrord 

 

Afwezig bestuur:  - 

Notulist: P. van Kastel 

 

De buitengewone ALV is op 21 december 2016 op basis van de statuten artikel 27 lid 1 

aangevraagd door onderstaande verenigingen: 

 

1902 - De Valk – Baarle Nassau  1928 – Vredesduif - Lepelstraat 

1912 - Alphen Vooruit – Alphen  1950 – Gevleugelde vrienden - Raamsdonksveer 

1913 - Steeds Sneller – Dinteloord  1955 – Luchtklievers - Roosendaal 

1918 - De Eendracht – Etten Leur  1968 – Luchtbode - Zegge 

1919 - De Snelpost – Etten Leur  1983 – Luchtklievers - Hoogerheide 

1922 – PV Fijnaart – Fijnaart   1995 – Reisduif - Zundert 

1926 - Luchtgids – Halsteren   1998 – Luchtbode - Achtmaal 

 

Deze 14 verenigingen vertegenwoordigen 435 leden (peildatum ledenaantal 1-2-2016) 

 

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 buitengewone algemene ledenvergadering. 

Een speciaal woord van welkom aan de Gouden Spelddragers van de afdeling Brabant 

2000.  

 

Alvorens inhoudelijk in te gaan op de reden waarom deze buitengewone algemene 

vergadering afdeling Brabant 2000 dient te worden gehouden wil ik u even 

meenemen terug naar de tijd toen de huidige afdeling Brabant 2000 werd opgericht.  

Het toenmalige bestuur achtte het wenselijk commissies te benoemen die haar 

zouden ondersteunen bij het nemen van beslissingen en het uitvoeren van haar 

werkzaamheden. Daartoe zijn zoals u weet met instemming van de algemene 

vergadering een aantal commissies benoemd zoals de vervoerscommissie, de 

afdelingsconcourscomissie, de manifestatiecommissie, de jeugdcommissie, de 

klokkencommissie en de vliegprogrammacommissie. Al deze commissies bestonden 

en bestaan uit basisleden uit de afdeling Brabant 2000 aangevuld met een 

bestuurslid van de afdeling die deze taak in zijn portefeuille heeft. De bemensing van 

die commissies diende zoveel als mogelijk te bestaan uit een evenredige 

vertegenwoordiging van leden uit de onderscheidenlijke vier rayons die de afdeling 

heeft.  
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Deze commissies hebben een adviserende en ondersteunende rol aan het bestuur. 

Ook de vliegprogrammacommissie bestaat uit een negental basisleden uit de rayons 

waarin de diversiteit aan deelname aan spelsoorten is vertegenwoordigd. Deze 

commissie staat onder voorzitterschap van een bestuurslid van de afdeling waaraan 

momenteel twee bestuursleden uit de vervoerscommissie zijn toegevoegd. Het 

laatste om goed onderbouwde adviezen v.w.b. het vliegprogramma te kunnen geven 

aan het bestuur. 

Het conceptvliegprogramma wordt in principe in de maand augustus van het lopend 

jaar opgesteld zodat dit tijdig als voorstel naar de verenigingen kan worden gestuurd. 

Helaas was de vergadering van de vliegprogrammacommissie in 2016 pas op 21 

september door het uitblijven van de vaststelling van de data van de Nationale 

vluchten door de NPO. 

Ook bij eventuele noodzakelijke grootschalige afwijkingen van het reeds 

aangenomen vliegprogramma is het een goede gewoonte de 

vliegprogrammacommissie hierin te betrekken. Dit kan o.a. zijn bij periodes van 

vogelgriep, langdurige ontwrichting van het spel bij onverwacht zeer slechte 

weersomstandigheden etc.  

Al deze commissies hebben tot op heden, en dan spreek ik over een periode van 

ongeveer negentien jaar, een onmisbare rol gespeeld in de beleidsvoorbereiding, de 

uitvoering van werkzaamheden etc, voor het bestuur. Zo ook de 

vliegprogrammacommissie. Nagenoeg alle gepresenteerde voorstellen van die 

commissie werden ongewijzigd aan de algemene vergadering van de afdeling 

voorgelegd en waren veelal een hamerstuk tijdens de vergaderingen.  

Met andere woorden is het dus niet zoals ongenuanceerd wordt gesuggereerd op 

social media dat het bestuur het vliegprogramma maakt en er geen compromis 

mogelijk is en maar alles doordrukt! Het is tenslotte de ALV Brabant 2000 die het 

vliegprogramma vaststelt. 

Bij het opstellen van het vliegprogramma voor het jaar 2017 werd in de 

vliegprogrammacommissie in principe uit gegaan van het gedachtengoed wat op dat 

moment leefde bij het bestuur NPO. Namelijk trachten een jonge duivenprogramma 

op te stellen waarbij mogelijk de verliezen minder zouden kunnen zijn. Het idee 

bestond daarbij uit het naar achter schuiven van het startmoment van de jonge 

duivenconcoursen. Dit omdat gebleken was dat tijdens de periode van de 

navluchten, dus in de maanden augustus en september in 2016 de verliezen 

aantoonbaar lager waren als die in de maanden juni en juli. 

Derhalve werd door de vliegprogrammacommissie een vliegprogramma voor 2017 

voorgesteld wat v.w.b. de startdatum met de jonge duiven nadrukkelijk afweek van 

die in 2016. Namelijk de maanden juni en juli zoveel als mogelijk te gebruiken om de 

jonge duiven stapsgewijs en veelvuldig kort bij huis op te leren en aan te vangen met 

de concoursen op 29 juli.  

Op 26 oktober 2016 werd tijdens de gehouden algemene ledenvergadering van 

Brabant 2000 onder meer het vliegprogramma als voorstel behandeld. 

Hierbij werd onverkort het voorstel van de vliegprogrammacommssie aan u 

voorgesteld. Dit voorstel hield onder meer in de latere startdatum van het jonge 

duivenseizoen met daarbij de mogelijkheid om in de maanden juni en juli veelvuldig 

zo vaak als mogelijk was de jonge duiven op te kunnen leren.  
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Ook in mijn voorwoord heb ik dit aan u voorgelegd. 

Tijdens de behandeling van het programmaonderdeel jonge duiven was er onder de 

bestuursleden van de aanwezige verenigingen slechts één basislid die zich niet kon 

vinden in het gepresenteerde voorstel. Verder was er niemand van de andere 

aanwezige bestuursleden van verenigingen die daar bezwaar tegen had. 

Derhalve werd het complete aan u gepresenteerde voorstel vliegprogramma voor 

2017 nagenoeg met algemene stemmen door u aangenomen. Het bevreemde het 

bestuur dan ook dat er in de weken hierna door enkele basisleden actie werd 

ondernomen om het programma met de jonge duiven niet te accepteren.  

 

Daartoe werden basisleden en verenigingen benaderd met het verzoek conform de 

statuten een buitengewone ledenvergadering aan te vragen met als agendapunt het 

wijzigen van het jonge duivenprogramma voor 2017. 

Uiteindelijk waren er veertien basisverenigingen bereid dit verzoek te ondersteunen 

en dienden conform het gestelde in artikel 27 lid 1 onder b een verzoek in een 

buitengewone algemene vergadering door het bestuur te laten beleggen met als 

agendapunt tot wijziging te komen van het jonge duivenprogramma voor 2017 en 

daarbij te komen tot het model zoals in 2016 werd vervlogen. 

Conform het bepaalde in de statuten dient het bestuur op schriftelijk verzoek van 

een zodanig aantal leden basisverenigingen als bevoegd is tot het uitbrengen van een 

vijfde deel van de stemmen , binnen vier weken na ontvangst van een daartoe 

strekkend verzoek een dergelijke buitengewone ledenvergadering uit te schrijven. 

Gelet op het feit dat de veertien daartoe verzoekende basisverenigingen beschikten 

over minimaal een vijfde deel van de stemmen, hierom schriftelijk hadden verzocht 

heeft het bestuur u hier vanavond uitgenodigd om aanwezig te zijn op de 

buitengewone algemene ledenvergadering met als enig agendapunt het verzoek tot 

aanpassing te komen van het jonge duivenprogramma voor 2017. 

Ondanks dat de verzoekende basisverenigingen statutair hiertoe gerechtigd zijn 

bevreemd het het bestuur dat er tijdens de behandeling van het jonge 

duivenprogramma er op een persoon na niemand bezwaar daar tegen had. Het kan 

enerzijds inhouden dat de vertegenwoordigers van de indienende basisverenigingen 

niet goed hebben opgelet dan wel hier van te voren niet over hebben 

gecommuniceerd in hun respectievelijke verenigingen en op een later tijdstip 

hierover ter verantwoording werden geroepen door hun leden. 

Ik hoop en mag van u verwachten dat dit een eenmalige gebeurtenis is en u in de 

toekomst voldoende alert bent tijdens de te behandelen voorstellen dan wel 

voldoende ruggenspraak houdt met uw leden. 

 

Ik dank U voor uw aandacht 
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2. Appèl verenigingen 

 

− Afgemeld 

o 1910 CC Breda   Breda 

 

− Afwezig zonder kennisgeving 

o 1907 De Reisduif   Bergen op Zoom 

o 1915 Mariapolder   Hank 

o 1990 Ons Genoegen  Zevenbergen 

o 2006 De Luchtbode   Gilze 

 

− Stemmen 

o 1.428 stemmen aanwezig (88% aanwezig van totaal 1.627 stemmen/leden –  

48 verenigingen aanwezig van totaal 53 verenigingen) 

 

3. Verslag ALV 26 oktober 2016 

 

− 1928 Dhr. van Eekelen (P.v. de Vredesduif te Lepelstraat) 

o Blz. 16: P.V. de Vredesduif wilde op 15-7 en 22-7 een verdere africhtingsvlucht 

dan Asse Zellik omdat Asse Zellik te kort is voor rayon 1. Dit ontbreekt in het 

verslag.  

 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Voorzitter W. Jongh dankt de notulist P. van Kastel. 

 

4. Voorstel 14 verenigingen 

o Ingediende voorstel tot wijzigen jonge duivenprogramma 2017. 

Op de buitengewone ALV zullen de 2 programma’s naast elkaar worden 

gelegd (jonge duivenprogramma en natour zoals op 26-10-2016 is 

aangenomen en het jonge duivenprogramma en natour conform seizoen 

2016). 

 

− Resultaat stemming voorstel 

o 392 stemmen voor aangenomen jonge duiven en natour programma ALV 

Brabant 2000 van 26 oktober 2016. 

o 1036 stemmen voor het jonge duiven en natour programma conform seizoen 

2016. 

 

5. Rondvraag 

− 1932 Dhr. Schoep (P.V. Oranje Boven te Klundert) 

o Of het mogelijk is dat er bij de vergaderdata van de ALV’s rekening kan worden 

gehouden met vakanties?  De ALV van 1 maart a.s. valt in de vakantie. 
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− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Indien mogelijk proberen we dat te doen maar we vergaderen 1,5 week voor de 

ALV van de NPO zodat de verenigingen weten wat er op landelijk niveau speelt. 

 

6. Sluiting 

− Voorzitter Dhr. Jongh (Bestuur Brabant 2000) 

o Geeft in zijn slotwoord nog aan dat er op landelijk niveau mogelijk het e.e.a. 

gaat veranderen en verzoekt de verenigingen het e.e.a. goed te volgen om tot 

een goed besluit te komen.  

o Dankt iedereen voor zijn/haar komst en sluit de vergadering om 21.05 uur. 


