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1. Opening en mededelingen  
 De voorzitter opent de vergadering . 

 Vervolgens leest hij zijn voorwoord voor. 

 Dit voorwoord is beschikbaar voor de verenigingen.  

  

  

Openingswoord en Mededelingen Algemene Ledenvergadering Brabant 2000 op 2 

maart 2022            

   

Openingswoord   

Sportvrienden namens het bestuur van de afdeling Brabant 2000 heet ik u allen van 

harte welkom op deze algemene ledenvergadering.   

Gelukkig kunnen we weer fysiek vergaderen hetgeen de besluitvorming ten goede zal 

komen.  Een speciaal woord van welkom aan onze gouden spelddragers.  Alvorens 

de vergadering te openen is het een goede gewoonte een ogenblik stil te staan bij de 

ons, helaas sommigen onder hen ook door toedoen van het coronavirus, ontvallen 

leden in de afgelopen periode. In het bijzonder gedenken wij hierbij ons eminent 

bestuurslid, gouden spelddrager en loodsbeheerder Adri Swagemakers. Alle 

nabestaanden wensen wij veel kracht toe om het verlies te kunnen dragen.  Ik vraag u 

dan ook een ogenblik stilte in acht te willen nemen voor de ons ontvallen leden.   

   

Terugblik winterseizoen 2021   

Jammer genoeg werden er kort na onze kampioenenhuldiging eind oktober en de 

daarna gehouden algemene ledenvergadering van Brabant 2000 een groot aantal van 

onze leden positief getest op het dragen van het Coronavirus. Enkele daarvan werden 

zo ziek dat ziekenhuisopname onvermijdelijk was en voor enkelen daarvan werd het 

virus zelfs fataal. Kort daarna legde de overheid nagenoeg alle activiteiten bijna 

volledig stil. Scholen, horeca- en sportgelegenheden werden wederom volledig 

gesloten en een ieder die daartoe in de gelegenheid was diende zoveel mogelijk thuis 

te  werken. De ziekenhuisopnames stegen in een recordtempo en het maximum aantal 

IC bedden dreigde wederom al weer gauw te worden overschreden. Reden waarom 
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daarna alle festiviteiten m.b.t. het huldigen van kampioenen, tentoonstellingen etc 

werden geannuleerd dan wel uitgesteld.   

Gelukkig hoorden we onze minister van Volksgezondheid tijdens de persconferentie 

op 15 februari j.l. het  motto uitroepen: :”We gaan weer open.”   

Dit hield in dat met ingang van 26 februari 2022 nagenoeg alle beperkingen m.b.t. de 

reglementering omtrent het coronavirus werden opgeheven. Dit houdt in dat nagenoeg 

alle activiteiten ook voor de duivensport weer als vanouds kunnen worden gehouden. 

Zo zullen enkele  uitgestelde prijsuitreikingen alsnog kunnen plaatsvinden of hebben 

inmiddels reeds plaatsgevonden. Echter voorzichtigheid blijft geboden want het virus 

waart nog steeds onder ons allen waardoor ziektegevallen toch niet kunnen worden 

uitgesloten.    

Gelet op de relatief hoge leeftijd van velen onder ons moeten we daar nog steeds 

rekening mee blijven houden.    

En of het allemaal nog niet genoeg was werden we afgelopen winterseizoen ook nog 

geconfronteerd met het vogelgriepvirus hetgeen ons mogelijk in het voorjaar nog 

parten kan gaan spelen.    

   

Tijdens het afgelopen winterseizoen heeft het vervoersteam weer alles in het werk 

gesteld om het komend seizoen onze duiven op een zo goed mogelijke wijze te kunnen 

vervoeren. Jaarlijks wordt er in het stille seizoen in het kader van onderhoud extra 

aandacht besteed aan enkele voertuigen. Dit seizoen is er ingezet op een bakwagen, 

aanhanger  en de opleggers. In het bijzonder is er extra aandacht besteed aan de 

drinkwatervoorzieningen van de opleggers. Tevens is het gelukt om het bestand van de 

grote Ruco manden te verhogen. Deze manden zijn inmiddels voorzien van de blauwe 

kleur van Brabant 2000 en we hopen deze in de toekomst niet alleen voor de marathon 

maar ook voor de dagfondvluchten in te gaan zetten. Daartoe zullen ook de 

ophaalroutes en het aantal inkorflokalen na uitvoerig overleg met u worden 

vastgesteld. Ook onze chauffeurs, bijrijders en loodspersoneel staan weer klaar om 

onze duiven naar de losplaatsen te kunnen vervoeren. Knelpunten in deze zijn wel het 

aantal beschikbare bijrijders waardoor het in noodgevallen in te toekomst voor zou 

kunnen komen dat de duiven alleen worden opgehaald door een chauffeur. Ook een 

punt van aandacht is de inzetbaarheid van onze chauffeurs bij de verdere 

midfondvluchten met vertrek op de donderdagavond. Ons chauffeursbestand bestaat 

merendeels uit mensen die nog deelnemen aan het arbeidsproces en zijn dus niet altijd 

in de gelegenheid om op donderdag te kunnen vertrekken om reden dat er op vrijdag 

nog gewerkt moet worden. Voor de goede orde is het goed om te weten dat de 

loyaliteit van onze chauffeurs zo hoog is dat er regelmatig verlof wordt opgenomen 

om een vertrek op donderdag mogelijk te maken. Maar er zijn periodes, met in het 

bijzonder ten tijde van de vakanties dat dit bij de werkgever niet mogelijk is. Ook dat 

is tijdens het seizoen 2021 al voor gekomen. Indien noodzakelijk wordt er als volgt 

gehandeld. Ophalen op donderdagavond. Bij aankomst in de loods wordt het transport 

gereed gemaakt. Het transport wordt opgesteld in Rucphen.   
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Tijdens de opstelling worden de duiven voorzien van drinkwater en voer. De 

chauffeurs melden zich vrijdagavond vroeg en vertrekken. Zij zijn . dan tijdig op de 

losplaats aanwezig zodat de duiven voldoende rust en verzorging krijgen en op het 

gewenste gelost kunnen worden. Voor alle duidelijkheid deze handelswijze vind alleen 

plaats indien dit strikt noodzakelijk is.   

   

Ledenaantal   

Het ledenaantal van Brabant 2000 is het afgelopen jaar afgenomen met 67 leden zodat 

we nu nog 1179 leden hebben met in totaal nog 38 verenigingen. We kennen daarnaast 

nog 960 spelende hokken.    

   

   

Vrachtkosten   

Het negatieve saldo en de daarnaast sterk gestegen kosten voor het vervoer van onze 

duiven hebben er toe geleid dat de vrachtprijzen op alle vluchten met vijf cent 

verhoogd moeten worden. Daarnaast worden de vrachtkosten op alle Franse 

vitessevluchten met tien cent verhoogd mede omdat die het meest verliesgevend 

waren. Om de duivensport ook in de toekomst mogelijk te blijven maken moeten de 

gemaakte kosten v.w.b. het vervoer van onze duiven in redelijkheid worden verrekend 

naar onze leden. Van onze kant zullen we er alles aan blijven doen om zeker op de 

verdere afstanden de duiven gezamenlijk te vervoeren met andere afdelingen indien 

die op dezelfde losplaats zullen staan. Dit zal zeker schelen op de totale kosten v.w.b. 

het duivenvervoer. Onze penningmeester zal hier zo dadelijk bij de behandeling van 

het betreffende agendapunt nader op ingaan.    

   

Zoals u reeds heeft kunnen lezen zal het NPO bestuur op de komende 

ledenvergadering met een aantal ingrijpende voorstellen komen v.w.b. eerlijk spel en 

nationale kampioenschappen.  Voorstellen die voor velen van ons vernieuwend zullen 

zijn en waarvan het bestuur vindt dat ook u daar ook een mening over mag ventileren 

zodat wij weten hoe ons stemgedrag de aankomende ledenvergadering van de NPO zal 

zijn. Tijdens de behandeling van het betreffende agendapunt zal ik hier nader op terug 

komen.    

   

Bestuur   

Het overlijden van ons bestuurslid Adri Swagemakers heeft ons allen hard geraakt. 

Naast het zijn van 2e voorzitter, gouden spelddrager, loodsbeheerder, hokcontroleur en 

vervoerscommissielid hebben we in hem een fijne en hardwerkende man verloren. 

Hans van Brenkelen is inmiddels binnen het bestuur, met uw goedvinden, bereid 

gevonden het vice voorzitterschap op zich te nemen. Het loodsbeheerderschap is 

verdeeld onder een aantal mensen en ook voor de functie van hokcontroleur hebben 

we inmiddels iemand bereid gevonden deze taak op zich te nemen. De uitbreiding van 
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het bestuur met Carola Hanegraaf en Erwin  Hoefnagels hebben inmiddels hun 

vruchten afgeworpen daar beiden hard aan het werk zijn gegaan.    

   

Carola heeft als 2e penningmeester met de wetenschap van het beëindigen van het 

penningmeesterschap van Dennis Segers na meer dan vijftig jaar volgend jaar, al 

enkele taken overgenomen. Daarnaast heeft zij met Erwin, namens het bestuur Brabant 

2000, zitting in de jeugdcommissie. Erwin verricht tijdens de loodswerkzaamheden  

op de inkorfavonden een aantal taken en zal zich mogelijk gaan inzetten als lid van de 

lossingscommissie van Brabant 2000.    

   

Vliegprogramma 2022   

Het landelijk vliegschema werd tijdens de afgelopen najaarsvergadering van de NPO 

voor drie jaar vastgesteld waarbinnen door zorg van onze vliegprogrammacommissie 

een concept vliegprogramma werd samengesteld. Een hot item om te komen tot 

besluitvorming is  de geplande ochtendlossing op 1 juli vanuit Bordeaux en de 

zogenaamde G vlucht op 6 augustus, zijnde een afstand  die zo wel niet aan de eisen 

van de marathon dan wel aan de eisen van de dagfond voldoet en in onze ogen dan 

ook niet op het programma thuishoort. Wel zullen wij die datum als reserve vlucht 

bestempelen indien een van de vorige dagfondvluchten komt te vervallen. Ook 

daarvoor zullen wij u straks om uw mening vragen.   

   

Lossingscommissie   

Na het terugtreden van de heren Danny Marijnissen en Jan van Gils uit de 

lossingscommissie vinden er thans gesprekken plaats met Frank Nulle, Peter Colijn en 

Erwin Hoefnagels om de ontstane vacatures in te gaan vullen. Hopelijk zullen zij zich 

met elkaar kunnen gaan inzetten om Adri de Dooij en Peter Wezenbeek te gaan 

ondersteunen. Op voorhand zijn wij alvast dankbaar voor hun inzet. Wij bedanken 

hierbij Danny Marijnissen en Jan van Gils voor hun inzet de afgelopen jaren.    

   

Verhaalsrecht   

Bij onze voorstellen treft u ook aan hoe om te gaan met het verhaalsrecht van 

gemaakte juridische kosten bij arbitragezaken of rechtsgang. Zoals u allen weet heeft 

de arbitragezaak tussen de PV Tilburg en Brabant 2000, waarbij het afdelingsbestuur 

door het ISR volkomen in haar gelijk werd gesteld, een hoog bedrag aan juridische 

ondersteuning gekost. Om dit in de toekomst te voorkomen en u als andere 

verenigingen niet met verhoogde kosten te moeten confronteren zijn wij met dit 

voorstel gekomen. Let wel dit gaat alleen op als het afdelingsbestuur in haar gelijk 

wordt gesteld door het rechtsprekend college. Een oproep aan u allen is dan ook om bij 

geschillen zoveel als mogelijk de dialoog aan te gaan waarbij niet bij voorkeur een 

onomkeerbare stelling wordt ingenomen.    
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Als laatste wil ik mijn medebestuursleden, loodsmedewerkers, commissieleden en niet 

in de laatste plaats de chauffeurs en de bijrijders heel hartelijk bedanken voor hun 

inzet het afgelopen seizoen en spreek de hoop en verwachting uit dat wij nog heel lang 

een beroep op hen kunnen doen. Ik wens u allen  een constructieve en prettige 

vergadering toe.   

   

   

   

  

  

2. Appél verenigingen   
De secretaris leest het appel voor. Totaal 31 verenigingen aanwezig van de 38.  

Totaal 1066 stemmen aanwezig.  

Niet aanwezig en niet afgemeld:  

PV 1940 Welkomstvrienden Ossendrecht  

PV 1948 Grensduif Putte  

PV 1955 Luchtklievers Roosendaal  

  

Niet aanwezig en wel afgemeld:  

PV 1913 Steeds Sneller Dinteloord  

PV 1980 Wilhelminabode Werkendam  

PV 2014 Luchtbode Loon op Zand  

PV 2017 Vredesduif Oisterwijk  

  

  

3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 27 oktober 2021 

Geen op- of aanmerkingen.  

  

4. Jaarverslag secretaris  Geen op- en aanmerkingen.  

  

5. Jaarverslag penningmeester   
De penningmeester geeft een mondelinge toelichting op de financiële toegezonden stukken  

namelijk;  

Resultatenoverzicht,  

Balans boekjaar 2020/2021,  

Verslag FBCC,  

Begroting boekjaar 2021/2022, 

Overzicht vaste middelen, 

 Overzicht kosten per vlucht.  

  

De volgende vragen worden gesteld;  
1924 De Rijke; vraag over de auto’s, is er een vervangingsplan ?Ja, er wordt gekeken naar de staat 
van het wagenpark. Rinus Norbart geeft een toelichting op het wagenpark.Doelstelling : investeren 
in opleggers en eventueel inhuren van een truck.  



Secretariaat   

A. de Rooij  

         Rembrandtstraat 

20   

         4625 CC Bergen 

op Zoom 

         e-mail:   

tonderooij1@kpnmail.nl  

  

 

        

        

        

2013 van de Vrede;  stelt voor eventueel te werken met een nacalculatie op de vervoerskosten. Het  
bestuur is al voornemens in te spelen op de actuele situatie van de brandstofprijzen en zal wellicht 

gedurende het seizoen genoodzaakt zijn de vervoerskosten te verhogen.  
  

De voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn 50-jarige inzet.  

  

6. Voortgang samenwerking afdeling 2-3-4  
De samenwerking staat op dit ogenblik op een laag pitje. Er wordt op vervoersgebied wel 

samengewerkt. Ook met de afdeling Zeeland ’96 vindt overleg plaats.  

  

7. NPO Algemeen:   
Vergadering is tegen NPO voorstellen op dit moment zonder inzicht is de financiële 

consequenties!  

  

Stempunt 7a: week 26 marathonvlucht met ochtendlossing ( preadvies bestuur Tegen/ vergadering 

mee eens)   

Stempunt 7b: week 31 G vlucht ( preadvies bestuur Tegen/ vergadering mee eens) Eventueel wel 

een reserve dagfondvlucht indien een eerdere vlucht uitvalt.  

Stempunt 8: NPO Kampioenschappen( inclusief aangewezen kampioenshap)- Beste Hokprestatie  

etc 1:3-  en beste duif 1:3 ( preadvies bestuur Voor)  

Stempunt 9: Eerlijk Spel- de uitslag van een concours-invliegduiven-inkorfbeperking-nationale 

kampioenschappen ( preadvies bestuur Voor inkorfbeperking 150-250)  

Stempunt 10: Handhaving Gedragscode.                                                                

Stempunt 11: Aanpassing automatisch lidmaatschap Afdeling en NPO  

Stempunt 13a: Voorstel afdeling 3; lossingsmogelijkheden in België                                  

Voorstel afdeling 9; automatisch zetten duiven en africhten jonge duiven  

De voorzitter is bezorgd over de korte termijn van de NPO voorstellen. Er is ook nog geen 

duidelijkheid over de eventuele kosten vanuit Compuclub. Voorstel 1 op 3 zal geen probleem 

opleveren naar verwachting.  

  

De volgende vragen worden gesteld;  

1928 van Eekeren : kan in verenigingsverband wel 1:4 gespeeld blijven worden -- is aan de 

vereniging zelf, maar de bedoeling is wel dat alle geledingen op dezelfde manier handelen.  

1935 de Leeuw; inzicht in de kosten is op dit moment niet bekend. Dus kan ik nog niet voor zijn. De 

voorzitter geeft aan dat we niet tegen vernieuwing zijn maar we moeten wel inzicht hebben in de 

extra kosten.  

2007 Paenen; kan het samenspel nog wel blijven bestaan? De voorzitter geeft aan dat een erkend 

samenspel wel kan blijven bestaan. Echter voor de nationale kampioenschappen gelden de 

richtlijnen van het NPO.  

2013 van de Vrede; indeling Rayons moet zorgvuldig gebeuren binnen Brabant 2000 voor de 

nationale kampioenschappen. Voorzitter mee eens we moeten dit zorgvuldig voorstellen, wellicht 

moeten we de afdeling anders organiseren als de vlieggebieden van 150 leden wordt aangenomen. 

Dit heeft mogelijk gevolgen vanaf 2023.  
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8. Pauze  

  

9. Bestuursverkiezing   

Het toegezonden overzicht bestuursverkiezing wordt aangenomen.   

Vergadering gaat akkoord met Hans van Brenkelen als 2e voorzitter.             

  

Samenstelling commissies   
Het toegezonden overzicht van samenstelling commissies wordt doorgenomen. De voorzitter geeft aan 

dan aanvulling dringend is gewenst.  

Adrie de Dooy geeft uitleg over de nieuwe samenstelling van de lossingscommissie. Teruggetreden zijn 

D. Marijnissen en J. van Gils. Nieuw zijn toegetreden P. Colijn , E. Hoefnagels en F. Nulle. 

Bezorgdheid over het transport van de duiven. Hitteprotocol leidend. Bij  hoge temperaturen op 

voorhand aflassen. Er komt ook een certificering voor de lossingscoordinatoren.  

Gert van de Bogaard stelt zich beschikbaar voor de hokcontrolecommissie.  

Hans van Brenkelen beschikbaar voor de Manifestatiecommissie.  

Peter Hellemons stelt zich beschikbaar voor vliegprogrammacommissie.  

Gert Jan de Hoogh stelt zich beschikbaar voor vliegprogrammacommissie.  

  

De volgende vraag wordt gesteld;  

1950 Zijlmans; lossingsberichten op de site verbeteren. Dit heeft aandacht om de berichten te  

verbeteren.  

        

10. Voorstellen Basisverenigingen.   
Er zijn geen voorstellen vanuit de verenigingen ingediend.  

    

11. Voorstellen  Bestuur Brabant 2000  
- aanpassing vrachtprijzen. Aangenomen  

Alle vluchten verhoging 5 cent en vitesse Franse vluchten 10 cent. Gaande het seizoen zal dit 

wellicht moeten worden aangepast gezien de stijgende prijzen.  

  

- toerekening kosten verweer aan basisvereniging/basislid. Aangenomen.   

De volgende vragen worden gesteld;  
1977 Jac van Dongen waarom geen schadeverhaal bij de verzekering? Kan dit niet bij een andere 

verzekeringsmaatschappij? De voorzitter geeft aan dat het bestuur gaat zich verdiepen in de 
verzekering.  
Is dit juridisch haalbaar? Dit kan als de algemene vergadering dit voorstel steunt.  

2002 Rob van de Linden. Opmerking. Je ontneemt iemand het recht gezien hoge kosten. Hoge 

drempel om nog een arbitragezaak aan te spannen.  

1919 Gerard de Rooy. Opmerking, goed voorstel bestuur. Dit voorkomt hoge kosten voor onze 

afdeling.  

  

12.  Vliegseizoen 2022  
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• Erkende samenspelen en concoursorganisaties  1952 Piet Vermonden, namens W&O uit 

zijn ongenoegen over de samenspel indeling Rayon2. Bestuur Brabant 2000 gaat met 

W&O  en verenigingen rayon 2 in overleg.  



Secretariaat   

A. de Rooij  

                 Rembrandtstraat 20   

                 4625 CC Bergen op Zoom 

 

               

  

• Brabant 2000 concoursen en kampioenschappen.   

• Nationale kampioenschappen. Deze tellen ook voor de Brabant 2000 

kampioenschappen   

•   

Concept Vliegprogramma 2022; Het aantal lossingen en de groepslossingen handhaven conform 

het Infoboek 2021.  

1932 Rob Schoep breekt lans voor de jeugd en de ladies league   

 1932 Rob Schoep vraagt aandacht inkorven op zaterdag voor de zondag vluchten en de lossingen 

op zaterdag.   

• Extra opleerprogramma jonge duiven ( extra nacht  mand om drinken aan te leren).  

Aangenomen.  

• Aanleveren mutaties infoboek 2022  

        Mutaties dienen uiterlijk 1 maart 2022 ingediend te zijn bij het secretariaat  

  

13. Rondvraag Geen vragen.  

  

14. Sluiting  
De voorzitter sluit om 23.30 uur de vergadering.  

  

  

Namens Bestuur Brabant 2000  

  

A.de  Rooij, secretaris  


