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Onderwerp : Toekenning N.I.C 2021 

Geacht bestuur, 

Naar aanleiding van uw schrijven van 15 februari `21 waarin u zich als bestuur van de afdeling 

Brabant-2000 in eerste aanleg onttrekt aan de taak van het toewijzen van de N.I.C 2021. En deze 

verantwoording nu deels bij uw 4 Rayon besturen legt, deel ik u het volgende mede. 

Wij als Bestuur van Rayon 3 hebben ALLE aangesloten verenigingen van Rayon 3 de gelegenheid 

gegeven om zich op te geven voor een N.I.C 2021. Uiteraard hebben wij duidelijk gemaakt dat deze 

N.I.C aan de strikte regels van het N.P.O en de aanvullende regels van onze afdeling Brabant-2000

moeten voldoen. Denk hierbij o.a aan het minimaal aantal inkorvende leden, en men verplicht is om

ALLE systemen te kunnen inkorven.

Hiervoor hebben de volgende verenigingen zich opgegeven : 

1910 C.C.Breda 

1935 Madese bond van Postduivenhouders 

1939 Oosterhoutse bond van Postduivenhouders 

1980 Wilhelminabode Werkendam 

De eerst vernoemde 3 verenigingen waren reeds N.I.C voor 2020 en voldeden aan de minimale 

criteria ( zie bijlage ) en zouden wij derhalve zo wie zo ook in stand willen houden. 

Laatst vernoemde vereniging hebben gemeend zich ook voor 2021 beschikbaar te stellen voor het 

inrichten van een N.I.C. Vereniging 1980 is een vereniging zoals u ongetwijfeld weet welke is gelegen 

aan het eind van Rayon 3, wij delen hun ingenomen reden en standpunt. De afstand voor hun om in 

te korven in 1 van de overige 3 N.I.C is aanzienlijk.   

Wij als bestuur van Rayon 3 vinden dat wij niet de taak hebben om de ophaalroute van de N.I.C voor 

Brabant-2000 in te delen. Derhalve is het aan Brabant-2000 hierover te beslissen. 

Wij staan wel achter onze leden van vereniging 1980 om de toewijzing bij hoge uitzondering van een 

N.I.C in Werkendam alsnog toe te kennen, omdat ook hun een van de weinigen verenigingen zijn 
welke aan de gevraagde criteria zouden kunnen voldoen. Denk hierbij met name aan het inkorven 
van ALLE systemen hun een van de weinigen in onze afdeling Brabant-2000 die dit ook werkelijk 
kunnen.

Derhalve verzoeken wij u vriendelijk de mogelijkheden te bekijken voor het toewijzen van ALLE 4 

N.I.C voor 2021 in Rayon 3.

Met vriendelijke groet, 

Namens bestuur Union de Baronie 

Secr. Bernard Brouwer 



Deelnemers  N.I.C Marathon 2020

1910 Eigen Eigen 1935 Eigen Eigen 1939 Eigen Eigen

Dlrs Dlrs A.D Totaal Dlrs Dlrs A.D Totaal Dlrs Dlrs A.D Totaal

St.Vincent 12 12 75 75 30 15 79 160 21 16 81 128

Bordeaux 12 12 168 168 33 20 151 273 21 15 167 218

Dax/Bergerac 7 7 42 42 17 10 62 103 17 12 49 82

Bergerac 12 12 101 101 24 16 128 236 22 15 133 223

Totaal 43 43 386 386 104 61 420 772 81 58 430 651
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