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Besluitenlijst Algemene Ledenvergadering Brabant 2000  

  

Datum: woensdag 2  november 2022  

Aanvang: 20.00 uur  

Locatie: Cafe Zaal ’t Pleintje, Kanariestraat 15, St Willebrord 

  

o Afspraken welke gemaakt worden tijdens de ALV dienen uitgevoerd te 

worden. Indien achteraf blijkt dat het niet uitvoerbaar is wordt dit tijdig en 

gemotiveerd door het bestuur gecommuniceerd met de verenigingen. 
 

o  B,Bressers en G de Rooij worden bij acclamatie benoemd tot 

penningmeester Br 2000. 
 

o Ingestemd wordt met de  ingediende voorstellen door het bestuur  voor de 

Ledenraad NPO van 26 november 2022. 

 

o In het nationaal vliegprogramma 2023 is sprake van een ochtendlossing op de 

marathon ( Br 2000 is voor een middaglossing) en handhaven van de datum 

voor St Vincent. 

 

o Het bestuur beraadt zich over de gevolgen bij vogelgriep en hoe te 

handhaven. 

 

o Mocht de dieselprijs verdubbeld worden dan is Br 2000 voor een alternatief 

programma en het niet meer programmeren van alle vluchten. 

 

o Verplicht melden op de marathon en dagfond wordt door Br 2000 niet terug 

ingevoerd. 

 

o De vervoerscommissie wordt gevraagd te zorgen voor een betere belading 

van de duiven van verenigingen en samenspelen aan dezelfde kant van de 

wagen en hierbij de optie om de ophaalroute om te draaien/ wijzigen mee te 

nemen. 
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o Als er geen duiven in de vereniging worden ingemand  komen er in de 

betreffende vereniging geen manden meer retour.  

 

o Er komt geen wijziging in de huidige samenspelen en rayons. In 2023 dienen 

deze om als erkend vlieggebied in aanmerking te komen te bestaan uit 

minimaal 150 leden. 

 

o Er komt geen nacalculatie als het hitteprotocol in werking treedt. 

 

o Er vindt geen wijziging plaats in de manier van lossen op de sectorvluchten. 

 

o Op de dagfond en marathon zijn mandenlijsten verplicht. 

 

o Indien het tijdstip van lichten wordt uitgesteld dient dit afgestemd te worden 

met de concoursleidster. 

 

o Liefhebber blijft zelf verantwoordelijk voor de inkorfstaat  en het zelf invullen 

van de verschillende niveau’s. 


