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Verslag jaarvergadering 23 maart 2022 

Afwezig : Zonder kennisgeving  1911 De Bavelse Zaterdagvliegers 

1. Opening door de voorzitter.

Om 20.15 u. opent de voorzitter de vergadering en heet alle aanwezige van harte

welkom. Na zijn openingswoord vraagt hij de vergadering 1 minuut stilte in acht te

nemen voor de ons ontvallen leden.

2. Goedkeuring notulen voorjaarsvergadering 26 februari ’20.

Op deze notulen waren geen op of aanmerkingen en werden door de vergadering in

orde bevonden.

3. Financieel verslag penningmeester.

Alle aanwezige verenigingen hebben een kasverslag gekregen, na een korte

uiteenzetting van onze penningmeester T Bras, deelt hij mede dat we 2021 met een

nadelig saldo van € 1514,88 hebben afgesloten. Dit komt o.a. doordat de opbrengst

van de bonnenverkoop 2021 pas in januari 2022 niet zijn binnengekomen.

4. Verslag kascontrole namens vereniging 1939 en 1950.

Een afvaardiging van de verenigingen 1939 en 1950 hebben voorafgaand aan de

vergadering de kas van 2020 en 2021 gecontroleerd en in orde bevonden. Een kleine

opmerking van T.Teske was dat als er een pin transactie bij de bank wordt gedaan

deze ook bij de kas moet worden geboekt. Hierna verleende de vergadering decharge

aan de penningmeester voor het boekjaar 2021.

Omdat na 2 jaar reglementair de vereniging 1939 vervangen moet worden als

kascontrole commissie heeft Dhr T de Jong van vereniging 1977 zich hiervoor

kandidaat gesteld.

5. Rooster aftreden bestuur.

W. Bisschop 2025   Herkozen 

T. Bras 2023 

B. Brouwer 2024   

R. de Leeuw 2023 

P. Bogaard 2024 

Carola Hanegraaf 2025  Herkozen 



Omdat er geen kandidaten zich hebben aangemeld zijn de herkiesbare kandidaten 

W.Bisschop en Carola Hanegraaf bij acclamatie door de vergadering aangenomen. 

 

 

6. Ingekomen voorstellen. 

 

Voorstel Oosterhoutse Bond van Postduivenhouders 
 

Voorstel is om niet meer altijd Brabant 2000 te volgen tijdens  het vliegprogramma, afgelopen 

seizoen is er een aanpassing geweest tijdens het seizoen op een jongen duiven vlucht, doordat 

Brabant 2000 deze wedvlucht vanuit 2 losplaatsen heeft vervlogen telde deze vlucht niet voor 

het afdelingskampioenschap en Union de Baronie volgt de besluiten van afd 2 Brabant 

2000,daarom stelt de OBvP  voor dat als Rayon 3-4 van afd 2 toch gezamenlijk los gaan op een 

losplaats dat deze vlucht dan wel word vervlogen in Union de Baronie en normaal als wedvlucht 

meetelt. 

 

Over dit voorstel is kort gediscussieerd, en bleek dat de meerderheid van de aanwezige 

verenigingen voor waren om aan het besluit van het conformeren van Brabant-2000 willen 

vasthouden.  

 

 

7. Mededelingen bestuur. 

 

• Contrubutie : 

De contributie blijft gehandhaafd op € 3,50 per lid  het aantal wordt bepaald aan de hand van de 

N.P.O ledenlijst 01-02-2022  ( Jeugdleden zijn gratis )    We volgen hiervoor de leeftijdsgrens van 

Brabant-2000 ( 21 jaar ). 

 

• Ploegenspel :  

 

Vluchten: 2022 

Vitesse   Midfond  Dagfond 

23-04 Quievrain 14-05 Melun   28-05 Issoudun 

30-04 Niergies 21-05 Melun   11-06 Chateauroux 

07-05 Morlincourt 04-06 Sens   25-06 La. Souterraine 

 

Marathon   Jongen (snelheid ) Jongen ( Fond ) 

17-06 St.Vincent 16-07 Quievrain  13-08 Melun 

01-07 Bordeaux 23-07 Quievrain  20-08 Melun 

08-07 Dax  06-08 Morlincourt  27-08 Fontenay sur Eure 

 

Natour 

20-08 Quievrain 

27-08 Niergies 

03-09 Niergies 

  

              (wordt een vlucht afgelast dan telt de volgende vlucht van dezelfde spelsoort).  

 

Opgeven tot uiterlijk 9 april. De verenigingen worden verzocht weer uit te zien naar 

sponsoren voor dit ploegenspel. 

 

 

 

 

 

 



• Gratis te vervliegen prijzen :  

Bestuur heeft besloten om ook in 2022 de gratis prijzen te vervliegen op iedere 2e vlucht van 

elke discipline.  

 

Hierover is een korte discussie ontstaan, omdat er dit jaar een lid zich had afgemeld omdat hij 

volgens eigen zeggen een ongeval had gehad. Met hoge uitzondering had het bestuur hiervoor 

besloten uit coulance deze dan zijn prijs alsnog uit te reiken. 

 

Naar nu achteraf bleek en is ons ter ore te zijn gekomen dat de vermelde ernst van het ongeval 

bleek mee te vallen. Hierdoor heeft het bestuur daarom besloten om in de toekomst voor geen 

enkel lid meer een uitzondering te maken. 

   

• Doorgeven 2 rekenaars/contactpersonen per vereniging : 

De verenigingen worden verzocht minimaal 2 contactpersonen voorafgaand aan het seizoen door 

te geven van diegene welke de UDP’s van de wedvluchten insturen. 

 

Verder vragen wij de verenigingen er op toe te zien dat als een lid van uw vereniging b.v.b. met 

een fondvlucht elders inkorft er voor te zorgen dat wij de UDP van deze vereniging z.s.m. 

toegezonden krijgen. 

 

8. Vaststellen datum kampioenen huldiging. 

 

De datum voor de kampioenenhuldiging is vastgesteld op 12 november 2022 en zal 

mogelijk gehouden worden in Oosterhout. Hierover zou vereniging 1939 ons nog 

uitsluitsel geven. 

 

9. Vaststellen datum najaarsvergadering. 

 

De datum voor de najaarsvergadering is vastgesteld op 23 november 2022 en zal 

gehouden worden in de Made. 

 

10. Wat verder ter tafel komt. 

 

Hiervoor had de vergadering geen punten om in te brengen. 

 

11. Rondvraag. 
 

Dhr. J.Mouwen van vereniging 1910 vroeg aan de aanwezige verenigingen wat hun in 

de vereniging gaan doen met het 1 op 3 spelen. 

De meerderheid gaf aan dit nog niet met de leden besproken te hebben. 

 

12. Sluiten.  

    

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en dankt alle 

aanwezige verenigingen voor hun aanwezigheid en heette allen wel thuis.   

   

 

Secretaris,    Bernard Brouwer 
 

 

 

 


