
 

 

 

Notulen jaarvergadering 27 januari 2020  PV De Eendracht. 

Aanwezig 31 leden. 
Afwezig met kennisgeving: W. van Ginneke, Cindy en Marco Albers 
 
 
 

Opening 
Om 20.00 uur opent voorzitter Gerard de Rooij de vergadering.  
 
Notulen najaarsvergadering 2 september 2019.  
 Met kennisgeving vastgesteld. 
 
Mededelingen 
-Er is een bestuurscrisis bij het NPO. Er is een motie van wantrouwen ingediend tegen de huidige 
voorzitter NPO. 
-Frank Sloekers is aan zijn hart geopereerd. Is nu thuis weer aan het revalideren. 
-Vliegprogramma 2020 is landelijk in concept vastgesteld. Vliegprogramma commissie Brabant 2020 
is bezig om het programma praktisch in te vullen met lossingsplaatsen. 
-De NPO is in 2019 gestart met een initiatief om dames te stimuleren om actief de duivensport te 
willen beoefenen en hebben de ladies league gelanceerd. Voor deze competitie zijn roze ringen en 
chipringen gefabriceerd. In 2020  krijgt deze competitie een vervolg. Vanuit onze vereniging hebben  
Cindy Albers en Leny van Boheemen zich opgegeven. 
 
Jaarverslag secretaris 
Wordt besproken. Geen op-of aanmerkingen. 
 
Financieel overzicht PV De Eendracht 2019 
Financieel overzicht is voor de jaarvergadering uitgereikt onder de aanwezige leden met  toelichting 
door de penningmeester. Verslag wordt met applaus vastgesteld. 
 
Kascontrole 
De leden  Marc Palinckx en Gre Reniers  hebben de kascontrole bij de penningmeester gedaan. 
Namens de kascontrole vertelt de heer Palinckx dat de gehele boekhouding er keurig uit ziet en gaf 
de complimenten aan de penningmeester.  Nieuwe kascontrolecommissie bestaat uit dhr. Reniers en 
L. Dekkers. 
 
Aanmelding nieuwe leden 
Aangemeld zijn G.Euser, G.Kouters, A.Kouters, V.Brouwers en L. van Boheemen. Zij worden na 
schriftelijke stemming met algehele stemmen aangenomen. 
 
 
Ingediende voorstellen 
Fr. Damen heeft een voorstel ingediend:  
Zou graag willen zien dat het afslaan van de klokken weer teruggebracht wordt als vroeger. Dus 
ongeveer een 1 uur nadat de prijzen af zijn.  
 



 
 
Motivatie: 
1 Omdat tegenwoordig iedereen zo snel mogelijk na  de vlucht op compuclub naar de uitslag kijkt, 
zien de meeste nooit de leden van de Eendracht staan die er pas in de avond na 8 uur op komen. Dit 
doet afbreuk aan de prestatie van de gene die goed gevlogen hebben.  
2 Als de duiven bij korte vluchten s ’morgens al thuis zijn en de klokken naar 1 uur gelicht worden 
ben je klaar met de duiven en kan men de gehele zaterdag vrij besteden. Nu moet men in de avond 
nog een keer naar Etten toe om de klok af te slaan. Dit word voor mij als ouder lid een steeds grotere 
belasting.  
3 Alle andere verenigingen slaan de klok af na de vlucht, waarom zouden wij hier van afwijken? Ik 
ken de argumenten van dat de melkers met overnachtduiven de duiven ook graag thuis zien komen 
maar kan me  niet voorstellen dat die duiven 1 uur na de prijzen nog niet thuis zijn. 
 
Het bestuur heeft met elkaar overlegd en willen enigszins aan het voorstel tegemoet komen. Voor de 
vluchten waarvan de prijzen om 12.00 uur verdiend zijn gaan we om 14.00 uur de klokken lichten. 
Alle andere vluchten wordt zoals gebruikelijk de klokken om 19.00 uur gelicht. 
 
CC Westhoek 
Feestavond 25 oktober 2019 in ons lokaal goed verlopen. Zes februari 2020 is het 
bestuursvergadering. 
  
Brabant 2000 
Op 4 maart 2020 is er een algemene ledenvergadering. 
Samenspelen Rayon 2. In een overleg met de verschillende bestuursleden Rayon 2 is besloten om 
komend jaar nog de verschillende samenspelen in rayon 2 dezelfde samenstelling van verenigingen 
te laten bestaan. Voor 2020 is er een commissie vastgesteld die met voorstellen moet komen over 
een goed samenspel Rayon 2 in samenhang met de overige rayons. 
 Bestuur Brabant 2000 is met betrekking tot optimaliseren gebruik duivenvervoer de samenwerking 
te zoeken met andere afdelingen. 
Bestuur Brabant wil vasthouden aan het NPO besluit dat verenigingen uit minimaal 15 leden moet 
bestaan met daarbij minimaal 8 inkorvende leden. Daarbij wordt voor de marathonvluchten 
gerekend op maximaal 2-3 inkorflokalen per rayon. 
 
Vaststelling data feestavond, tentoonstelling 
Feestavond is 7 november 2020, Tentoonstelling is op 12 december 2020. Data bingo’s moet nog 
worden vastgesteld 
 
Verkiezing bestuur 
Bestuursleden Jaq van Mieghem, B.Nijssen en Chr. den Braber  zijn aftredend en herkiesbaar. Er zijn 
geen tegenkandidaten dus worden alle drie weer voor 2 jaar benoemd. 
 
Verkiezing voorzitter 
Met applaus blijft de huidige voorzitter de Rooij de vereniging ook komend jaar leiden. 
 
Verdeling werkzaamheden 
Ries Rommens gaat, in overleg met bestuur, zijn afvaardiging naar vergaderingen Brabant 2000 en 
Westhoek 70 stoppen. Jac. Van Mieghem neemt de functie over. G. de Rooij is meldingspost 
eendaagse fond en jonge duiven, Chr. den Braber wordt meldingspost overnachtvluchten. Werklijst 
wordt gemaakt door de voorzitter.  Werklijst komt in infoboek PV De Eendracht 2020.  
 
 



Rondvraag 
Frans Damen vraagt toch nog enige verruiming met betrekking tot het afslaan van de klokken. 
Bestuur blijft bij het eerder genoemde standpunt. 
Marc Palinckx wil alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet voor de vereniging. 
 
 Sluiting 
Voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en  constructieve bijdrage. 
 
Secretaris 
Chr. den Braber 
 
 


