1717-1346200

Dierenspeciaalzaak
De best gesorteerde speciaalzaak voor de duivensport.
Duivenvoer : Versele laga , Mariman , Witte molen ,
Teurlings , Natural , Beyers en Wierck
Hengelsport , Hondensport en Vogelzaden.

Hondentrimsalon Petra.
Gratis bezorging in Breda.
Donderdag nà 13.00 uur Gesloten !

Haagweg 210
4812 XE Breda
076 3031407
076 520 72 85

1818-5135318

Cees Brekelmans
Voor al uw bloemen, planten,
bruids- en grafwerk

Cees Brekelmans wenst alle duivenmelkers een goed seizoen toe.
Hoek : Haagweg/Oranjeboomstraat - Breda
06-546 44 378 - Fax 076-522 79 77

Vleeshandel
Piet Manders
* Voor al uw soorten vlees
* Ook voor het vullen van uw diepvries
* Alles tegen concurrerende prijzen
* En natuurlijk 1ste kwaliteit
Wij zijn elke zaterdag geopend voor particulieren van
09.00 t/m 14.00 uur.
013 507 89 81
Reuth 2 Baarle-Nassau

Duivensportprijzen

Vera de Kruik
Salmsalmstraat 14
5175 CG Loon op Zand

(0416) 361 775
(06) 510 662 40
info@veradekruik.nl
www.veradekruik.nl/

byy|v|xxÄ ÉÜzttÇ äÉÉÜ wx UÜxwtáx
UÉÇw ätÇ ÑÉáàwâ|äxÇ{ÉâwxÜá
secretariaat::

(076) 5 713 513

B. Brouwer

bgmbrouwer@ziggo.nl
www.bernard-brouwer.nl

Koekoekstraat 30
4815 AN Breda

Krantje nr 2 17 Maart ’19

Wedvlucht - Asse-Zellik
Afstand
Vrachtprijs
Datum & lostijd
Inkorfdatum & tijd
Afrekenen
Bijzonderheden
Parkeren

-

87 km
€ 0,62 per duif
Zaterdag 30 maart los vanaf 08.00 uur
Vrijdag 29 maart van 18.00 t/m 19.45 uur Locatie
Speelhuislaan 143
Na het afslaan van Strepy-Bracquegnies 06-04
Alleen wedvlucht voor de C.C.Breda
Opgelet vanaf 1 maart 2019 is het betaald parkeren in de gehele
Belcrum. U kunt gratis parkeren op onze binnenplaats te
bereiken via de Min.Kanstraat.

Dobbelsteenpot
Diegene welke ook dit seizoen weer wekelijks automatisch willen deelnemen aan de
dobbelsteenpot, kunnen dit weer kenbaar maken aan Dhr A van Dijk, op het moment dat
u duiven inkorft staat u dan automatisch genoteerd en kunt u het zeker niet vergeten.
Lotto 2019
Voor het seizoen 2019 zijn er nog enkele nummers beschikbaar, mocht u interesse
hebben om 1 of meerdere van deze nummers in te vullen kunt u dit opgeven bij A van
Dijk 076-5414769
De lotto loopt van 30 maart t/m 14 september in totaal 25 weken.
Vrije nummers zijn : 3-7-10-16-19-23-27-29-31-33-34-36-38-39-43-44-45.

Dierenarts

C.P.Timmers

Spreekuren maandag t/m vrijdag
12.30 – 13.30 uur
18.00 – 19.30 uur
Verder volgens afspraak

Burg. Pastoorstraat 48
4835 KG Breda
(076) 565 09 60
www.dierenartstimmers.nl

Cafetaria

Piet Schraven
(076) 521 26 76
Nieuwe Haagdijk 36
4811 TE Breda

Openingstijden
Woe/Za 12:30 - 24:00
Zo 12.30 - 22:30

Ambachtelijke slagerij
Nieuwe Haagdijk 12
4811 TD Breda
Op maandag zijn wij de gehele dag gesloten. De andere
dagen van de week staan wij graag voor u klaar!

(076) 521 22 89
(076) 522 90 88
www.slagerijkouwenberg.nl/
Al sinds 1928 staat slagerij kouwenberg bekend om
haar kwaliteit en klantvriendelijkheid. Dagelijks staan
wij voor u klaar met dagverse producten en dat proeft
u!
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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezige van harte
welkom.
2. Vaststellen presentie lijst
Op deze vergadering waren 33 leden aanwezig (1) en (2).
Afgemeld : M.W.T.Colsen,Kasper Kool,C.Nulle en J.Beun en
A.Quaytaal.
Hierna verzocht de voorzitter de vergadering om1 minuut stilte in
acht te nemen voor de ons ontvallen leden.
3. Goedkeuring notulen najaarsvergadering 17 september 2018
Op deze notulen waren geen op of aanmerking, zodat deze door de
vergadering werd goedgekeurd.
4. Rooster aftreden bestuur
Er hadden zich geen kandidaten opgegeven voor het bestuur, zodat
Dhr J.Mouwen welke zich herkiesbaar had gesteld, bij acclamatie door
de vergadering werd aangenomen voor een nieuwe termijn.
B.Brouwer
J.Mouwen
R.J.J.M.Kil
J.Stokkermans
A van Dijk
C.Vergouwen
P.Nooren

Secretaris
Penningmeester
Voorzitter
Rekenaar
Concoursleider
Bestuurslid
Bestuurslid

2020
2022 ( Herkozen. )
2021
2021
2021
2021
2021

5. Jaarverslag secretaris
Jaarverslag secretaris 2018

Beste leden, we kunnen als bestuur en leden weer terug kijken op een
geslaagd jaar.
•

Seizoen 2018

De weergoden waren ons afgelopen jaar zeer gunstig gezind, voor ons als
liefhebber was het vaak onder prettige weersomstandigheden aangenaam
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om onze duiven op te wachten, onze duiven dachten hier waarschijnlijk
anders over want deze moesten met grote regelmaat onder extreem zware
omstandigheden, met warm weer en vaak ook kopwind hun weg terug naar
huis zien te vinden.
Afgezien van de jonge duiven, zijn er ondanks deze zware omstandigheden
weinig verliezen geleden.
De deelname aan de vluchten in onze C.C.Breda is naar gelang het aantal
leden wat we nog hebben aan de magere kant, dat heeft enerzijds te
maken met het feit dat men zich toelegt op bepaalde spelvormen en
anderzijds dat we een behoorlijk aantal niet actieve leden hebben, welke
vaak door persoonlijke omstandigheden nagenoeg niet of nauwelijks
kunnen inkorven. Misschien is hier een taak weggelegd voor onze leden
onderling, om juist deze leden te ondersteunen zodat ze weer gemotiveerd
worden om deel te nemen aan de vluchten.
Op sportief vlak hebben onze leden weer behoorlijk hun mannetje gestaan,
en stonden afgelopen winter op diverse podia tussen de grote kampioenen.
En bewijzen hiermee dat men met onze vereniging terdege rekening moet
houden op de diverse concoursen.
Wij feliciteren hierbij dan nogmaals al onze kampioenen met hun behaalde
resultaten.
•

Bestuur & Functionarissen

Het bestuur heeft zich het afgelopen jaar niet alleen bezig kunnen houden
met het besturen van onze vereniging, maar moest zich volledig inzetten
voor het behoud van onze verenigingslocatie. Hetgeen geresulteerd heeft
dat we in ieder geval voor seizoen 2019 gesetteld zijn. Wij vragen dan ook
met klem aan onze leden om mee uit te zien naar een geschikte locatie
voor de toekomst.
De functionarissen hebben het afgelopen jaar weer perfect werk geleverd,
en er voor gezorgd dat de werkzaamheden redelijk tot vlot verliepen,
tijdens het inkorven en afslaan van de vluchten.
Helaas heeft Rob Bruggink afgelopen winter te kennen gegeven om
persoonlijke redenen te gaan stoppen als functionaris, en zal het een flinke
kluif voor ons worden om deze te kunnen vervangen.
Ook heeft John.Mouwen te kennen gegeven te gaan stoppen met de bardienst ook hier is een behoorlijke taak weggelegd om deze te vervangen.
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Ook deze mensen willen wij hierbij nogmaals bedanken voor hun inzet voor
onze vereniging.
•

Activiteiten commissie

Afgelopen jaar hebben K.v.Wanrooij,G.Emmerik,Fr.Nulle en P.Nooren zich
ingezet voor de vereniging, om verschillende activiteiten te organiseren
voor onze leden, waarvan het forel vissen o.a er een was welke ook zeer
geslaagd was. Verder kwamen volgens ons nagenoeg alle leden bij deze
activiteiten aan hun trekken. Een groot aandeel in de prijzen waren de
geschonken ere prijzen welke geschonken waren door de firma “Patagoon”
van Jan de Werd. Welke ook voor de tentoonstelling samen met onze
andere sponsors hun beste beentje hadden voor gezet.
Hiervoor ook namens leden en bestuur nog hartelijk dank.
•

Kampioenen huldiging/feestavond/tentoonstelling.

Ook dit jaar weer waren wij te gast voor onze tentoonstelling en feestavond
bij “Interpalomas Lofts” van Dr.Henk de Weerd. Wij kregen van hem en zijn
team de volledige medewerking om er weer een geslaagde avond/weekend
van te maken. Uit de reacties van onze leden konden we opmaken dat ook
hun met deze keuze enorm in hun nopjes waren.
Waarvoor wij Dr. Henk de Weerd en zijn team nog hartelijk willen
bedanken.
•

Bonnenverkoop

De bonnenverkoop is het afgelopen jaar op verzoek van Jan de Werd
anders georganiseerd dan jullie van ons gewend waren, en zijn de bonnen
verkocht via “Toppigeons” wat achteraf een groot succes was.
Dit succes is mede tot stand gekomen door onze kampioenen welke een
bon ter beschikking stelde ten bate van onze vereniging, en de inzet van
Jan de Werd welke voor schitterende bonnen wist te zorgen van de grote
kampioenen uit de wijde omtrek.

•

Organisatorisch

Op organisatorisch vlak hebben we weinig onoverkomelijke inspanningen
hoeven leveren om de vereniging draaiende te houden, omdat alles liep als
een trein hebben we nagenoeg weinig onverwachte financiële situaties
gekend.
•

Tot slot
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Rest mij nog mijn medebestuurders en leden, functionarissen te bedanken
voor hun bijdrage en inzet welke hebben geleid tot slagen van dit wederom
fantastische seizoen 2018, en spreek de hoop uit dat het voor u allen 2019
weer mooie sportieve hoogtepunten op mag gaan leveren en dit vooral in
een goede gezondheid voor u en uw gezinsleden.

Secretaris B.Brouwer
6. Jaarverslag penningmeester
Hierna kreeg onze penningmeester het woord om evt. vragen te
beantwoorden aangaande het financieel verslag.Alle leden hadden het
financieel verslag via de mail thuis gehad zodat men deze in alle rust
kon inzien, blijkbaar was dit voor iedereen duidelijk en werden er
geen aanvullende vragen hierover gesteld.
7. Verslag kascontrole commissie
Dhr W.Colsen deed namens de kascontrole commissie, hij had
hierover 1 opmerking, dat hij het jammer vond dat er van de
uitgaven van de activiteiten commissie over het jaar 2018 geen
bonnentje overlegd konden worden. Dit bleek achteraf een
miscommunicatie te zijn tussen de penningmeester en de activiteiten
commissie, en bleek dat deze bonnetjes er wel zijn bij de activiteiten
commissie en als dit wenselijk was dat hun deze graag wilde en
konden overleggen.
Benoeming kascontrole commissie 2019.
Dhr W.Colsen had het nu voor 3 jaar gedaan en Jan van Gils was
ingevallen voor Rob Bruggink. Reglementair valt Dhr W.Colsen af
hiervoor gaf Dhr J.Breedijk zich op.

Pagina 4 van 9

5

Verslag voorjaarsvergadering 15 maart 2019

8. Vluchtprogramma 2019.
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Dhr. Jan van Wanrooy stelt voor om conform de union en Brabant2000 te concoursen, wat inhoud hetzelfde vluchtprogramma te
hanteren.
Hierover is kort gediscussieerd, en besloot de voorzitter hierover te
laten stemmen.
Stemming 13 voor het voorstel van Dhr J van Wanrooy en 16 tegen
waardoor de meerderheid voorstemde om het te houden zoals het is.
Omdat de Afdeling Brabant-2000 met de eis komt om een minimum
aantal duiven te handhaven wat ingekorfd dient te worden op de
vluchten om te mogen inkorven zoals onderstaand overzicht vermeld,
heeft het bestuur besloten om voor 2019 als we deze aantallen
duiven niet halen dit vanuit de kas bij te leggen.

Richtlijnen Brabant-2000 ( minimum aantal in te korven duiven )
Opleervluchten : 100 duiven
Vitesse: 100 duiven
Midfond 100 duiven
Dagfond 75 duiven
Marathon 60 duiven
Fond jonge duiven 60 duiven
9. Ingediende voorstellen.
Voor deze vergadering waren vooraf geen voorstellen ingediend.
10.
Pauze
Hierna werd een korte pauze ingelast, en werden de aanwezige van
een drankje voorzien.
11.

Mededelingen bestuur.

•

Tijden inkorven worden vervroegd omdat de vrachtwagen eerder
komt laden. Word van 18.00 t/m 19.45 uur.

•

Parkeren vanaf 1 maart 2019 is het aan de speelhuislaan betaald
parkeren, op het binnen terrein welke u kunt bereiken via de
Min.Kanstraat kunt u gratis parkeren.

•

Vrachtprijs zoals die nu op ons vliegprogramma staat word
goedkoper. Op de Brabant-2000 vergadering is door de leden tegen
de voorgestelde verhoging van het Brabant-2000 bestuur gestemd.
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Op de NPO vergadering van afgelopen zaterdag is door de ledenraad
ingestemd met een vrachtprijs verhoging van € 0,02 per duif.
•

Het voorstel van het NPO bestuur om voor 2019 al het minimum
aantal benodigde inkorvende leden op een Nationale vlucht te
verhogen van 5 naar 8 is door de ledenraad tegen gestemd.

•

Sectorale lossingen 1a en 1b hierover is op de NPO vergadering
besloten dat dit altijd 1 lossing vanaf dezelfde losplaats moet zijn.
Afdeling Limburg en Brabant-2000 hebben hier nadrukkelijk op tegen
gestemd, en is het aan hun om hieraan navolging aan te geven.
Echter deze 2 afdelingen hebben nadrukkelijk te kennen gegeven
hieraan niet mee te willen werken, dus zijn we benieuwd hoe dit gaat
aflopen, wellicht zou de Sector 1 vluchten dan tot het verleden gaan
behoren. De Marathon lossingen Sector 1 blijven ongewijzigd.

•

Op de NPO vergadering is het voorstel om weer met invliegduiven te
werken vanaf 2019 weer aangenomen met 17 stemmen voor en 6
tegen. Dit betekend dat men de keuze heeft om ALLE duiven of GEEN
duiven aan de concoursen te laten deelnemen.

•

Dringende oproep functionarissen. Voor het seizoen 2019 zijn wij
dringend op zoek naar een functionaris voor het inkorven, deze
persoon moet kennis hebben van de verschillende elektronische
systemen of dit wil aanleren. Verder zijn we op zoek naar iemand die
de Bar-dienst zou willen over nemen mogelijk 2 personen zodat men
onderling kan wisselen.
Rob Bruggink. Jan de Werd geeft zich op als functionaris.
Bar bevoorrading John.Mouwen. Bar W van Deusen

•

90-jarig bestaan C.C.Breda. In 2019 bestaat onze vereniging 90 jaar
hiervoor proberen wij als bestuur wat extra`s te regelen om dit
samen met u te kunnen vieren. Om een en ander te kunnen
bekostigen willen we net als vorig jaar weer een grootse
bonnenverkoop houden t.b.v dit jubileum, welke weer zullen plaatsen
op “Toppigeons” wij vragen onze leden om mee te willen werken aan
het verzamelen van de benodigde bonnen.

•

Lotto 2019. Diegene welke nog geen nummer hebben of een of meer
extra nummers willen hebben kunnen dit doorgeven bij Toon van
Dijk. Vrije nummer zijn: 3-7-10-16-19-23-27-29-31-33-34-36-38-39-43-44-45.
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•

Dobbelsteen-pot: Ook in seizoen 2019 zullen we die weer
organiseren, ook hiervoor kunt u zich opgeven bij Toon van Dijk.
Gaande de vergadering is besloten om voor de eerst tellende
wedvlucht hiervoor vanuit Asse-Zellik nummer 7 te laten tellen.

•

Activiteiten 2019.
Dhr Kees van Wanrooy geeft een korte uitleg van de activiteiten
welke door de activiteiten commissie voor het seizoen 2019 zullen
worden georganiseerd.
Verder maakt hij bekend dat Ger Emmerik stopt met activiteiten
commissie. En vraagt de vergadering als er kandidaten zijn zich
alsnog hiervoor kunnen opgeven.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Hieronder een korte samenvatting van de georganiseerde activiteiten
2019.
1. Raad de jaarling.
2. 20-4 Niergies paaseierenvlucht.
3. 11-5 Melun-Andrezel moederdag taarten vlucht
4. 1-6 Sens Asperges vlucht
Gesponsord door asperges van de Rith
5. 29-6 melun vlees pakketten vlucht
6. 20-7 Chateauroux seizoenprijs
7. 14-6 ST Vincent seizoenprijs
8. Raad de jonge duif
9. Barbecue vlucht datum/plaats nog bepalen
10. Jonge duiven:
Van 6-6 tot /met 28-7 tour de cc Breda
Gele trui
Groene trui
Bolletjes trui
11. Lier competitie 1e pr. Vvv bon 50 euro 2e pr.vvv bon 25 euro 3e
pr. Vvv bon 15 euro gesponsord door P.N.Service.
12. Visdag einde vlieg seizoen
Kortom voor ieder wat wils, allen veel succes !!
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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•

Stand van zaken omtrent de verenigingslocatie.
Het bestuur heeft met de Gemeente Breda overeenstemming bereikt
dat we in ieder geval dit seizoen nog op de oude locatie kunnen
blijven, omdat we vroeg of laat toch gesloopt gaat worden, zijn we
inmiddels druk doende om een meerjarige nieuwe locatie te vinden
voor de toekomst, we hebben inmiddels 2 locaties in Prinsenbeek in
het vizier welke we binnenkort zullen gaan bezoeken en gesprekken
mee zullen voeren, uiteraard zullen wij onze leden hierover verder
informeren wanneer hier meer duidelijkheid over is.

12.
Rondvraag.
Voor de rondvraag gaven zich de heren R.Puffer en J.Breedijk zich
op.
R.Puffer vroeg of het waar was dat de oude Unikon systemen er
binnenkort uit zullen gaan, omdat hij dit had gehoord van de firma
Unikon. Uiteraard zullen zij dit zeggen tenslotte willen hun verkopen,
en natuurlijk hebben wij deze geruchten ook gehoord, maar zolang
en vanuit de NPO hierover geen officiële mededeling komt kunnen wij
hierover ook niets concreets vermelden.
J Breedijk vond het heel opmerkelijk dat Dhr M van Dongen na 50
jaar lid te zijn geweest plotseling heeft besloten om naar een andere
vereniging te gaan. Hij vroeg of het bestuur hier een reden voor heeft
gehoord. Ook wij als bestuur waren onaangenaam verrast toen wij dit
hoorden, een echte reden heeft hij niet aan ons gegeven, maar een
( vermoeden ) hadden wij wel en hebben we ook op de vergadering
uitgelegd, maar nogmaals ook dit blijft voor ons speculeren omdat wij
de reden van hem zelf nier concreet hebben gehoord.
13.

Sluiten.
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PLOEGENSPEL 2019 RAYON 3
Op de voorjaarsvergadering is besloten om een ploegenspel te organiseren over het gehele seizoen
(zowel oude als jonge duiven). Per discipline zijn 3 vluchten aangewezen welke hiervoor tellen.
Mocht een van de vluchten niet doorgaan dan telt de volgende vlucht van deze discipline. Wilt u
aan uw leden vragen of zij interesse hebben om mee te doen hieraan.
Ook zijn we op zoek naar sponsors voor naamgeving van iedere ploeg. Via de uitslag en website
zal hieraan regelmatig aandacht besteed worden. Weet u iemand die interesse heeft om ons te
sponsoren neem dan contact op met het Union Bestuur. De sponsor bijdrage is € 50,00.
De sponsors van de 6 prijswinnende ploegen winnen hun bijdrage terug, resterend bedrag wordt in
de prijzenpot gestopt. Ook Union de Baronie zal ter stimulering een bijdrage storten.

Spelregels:
Deelname: alle leden van rayon 3
Vluchten: 2019
Vitesse
27-04 Peronne
04-05 Morlincourt
25-05 Pont st.Max
Jonge duiven
29-06 Quievrain
06-07 Quievrain
13-07 Peronne
27-07 Melun
10-08 Melun
17-08 Lorris

Midfond
01-06 Sens
15-06 Fontenay
29-06 Melun

Dagfond
25-05 Issoudun
08-06 Montlucon
22-06 La.Souterraine

Marathon
14-06 St.Vincent
05-07 Agen
26-07 Cahors

Natour
17-08 Quievrain
24-08 Niergies
07-09 Morlincourt

(wordt een vlucht afgelast dan telt de volgende vlucht van dezelfde spelsoort).
Inleg: € 5,00 per deelnemer
Puntentelling: Punten worden uit de totale Rayon 3 uitslag gehaald, punten alleen te behalen met
de eerst getekende, waarbij een prijs vliegende eerst getekende 1 punt krijgt (onafhankelijk van de
behaalde prijs). De behaalde punten van de ploegleden worden bij elkaar geteld en de ploeg met
de meeste punten is uiteraard de winnaar. Bij gelijke stand wint de ploeg met de meeste
kampioenschapspunten.
Ploegen: afhankelijk van de deelname worden er ploegen van 5 leden samengesteld (bij grote
deelname ploegen van 7 leden). De ploegen worden geloot op basis van het totaal generaal
aangewezen kampioenschap van 2018.
Voorbeeld: 75 deelnemers = 15 ploegen van 5.
De beste 5 van vorig jaar komen in pot 1, nummer 6 t/m 10 in pot 2, enz.
Uit de 15 potten wordt telkens 1 naam getrokken per ploeg.

Prijsverdeling: 1e prijs 40%, 2e prijs 25%, 3e prijs 15%, 4e prijs 10%, 5e en 6e prijs 5%
Opgeven: per vereniging tot uiterlijk 20 april `19 (schriftelijk of via bgmbrouwer@ziggo.nl)
Vragen: 076-5713513 of bgmbrouwer@ziggo.nl
Veel succes,
Bestuur Union de Baronie

Opgelet !! leden uit onze C.C.Breda kunnen zich opgeven bij Toon van
Dijk ook tot uiterlijk 20 april 2019.

Konijnenberg 2
4815 EH Breda
06-54217950

____________________________________________________________________________________________
Openingstijden :

Maandag: 08.30 uur - 17.30 uur
Dinsdag: 08.30 uur - 17.30 uur
Woensdag: 08.30 uur - 17.30 uur
Donderdag: 08.30 uur - 17.15 uur
Vrijdag: 08.30 uur - 17.30 uur
Zaterdag: 9.30-12.30 uur (alleen verkoop)
Zondag zijn wij gesloten

Adres:

Telefoon:

Kalshoven 46
4825 AM Breda

+31(0)76-5876239

E-Mail :

jckoumans@gmail.com

www.ajbroeders.nl
____________________________________________________________________________________________

Kantoorvakhandel

Benoist
(076) 521 21 64

Openingstijden

benoistbreda@zonnet.nl

Maandag gesloten
Di/Vr 9:30 - 18:00
Za 10.30 - 17:00

www.benoistkantoorvakhandel.nl

Haagweg 32
4814 GE Breda

