
Begroting 2018 

De begroting voor 2018 is gebaseerd op het aantal in te korven duiven dat 4% lager ligt t.o.v. 2017 

n.l. 226.198 en deze begroting is gebaseerd op de nieuwe vervoersprijzen van Geuze welke zijn 

verhoogd met 3% i.v.m. de hogere loonkosten. 

Voor de begroting van 2018 gaan wij uit van het aantal leden per 1 Februari n.l. 796 Seniorleden en 

16 Juniorleden. Met dit voorzichtige aantal duiven geeft het een vervoersresultaat van € 52.341,04 

Ook dit jaar gaan we weer samenwerken met Afd. 2 Brabant 2000, Afd. 3 Oost Brabant en Afd. 5 Zuid 

Holland v.w.b. het vervoer naar de losplaatsen van de Marathon en de Dagfond  waar mogelijk en 

wanneer dat in ons voordeel is. Als we kijken naar de kostprijs vervoer 2018 dan zien we nog steeds 

grote verliezen op de Opleer, Midfond en Midfond Jong. Het is nog niet gelukt om meer vluchten op de 

Midfond samen met Brabant te realiseren. Dit zal nog beter op elkaar afgestemd moeten worden. 

Bij mijn aantreden in 2014 heb ik de vervoerskosten per duif kunnen verlagen. Daar hebben onze 

leden 3 jaar profijt van gehad. Er treed nu echter een kantelmoment op. Door de daling van het aantal 

leden en ook het aantal ingekorfde duiven met daarbij de verhoging van de vrachtkosten en voor dit 

jaar extra hoge kosten voor onderhoud van het wagenpark, ben ik genoodzaakt de prijs per duif over 

de hele linie met 10 cent te verhogen. Vitesse afstanden wordt dan € 0,85/duif, Midfond afstanden € 

1,10/duif, Dagfond afstanden € 1,70/duif en de Marathon afstanden € 2,35/duif.  

Als deze verhoging niet doorgevoerd wordt geeft de begroting voor 2018 een verlies te zien van -€ 

38.516,09.en voor de volgende jaren met verder oplopende grote verliezen. Met het doorvoeren van 

de verhoging per duif is de begroting nog altijd negatief n.l. -€ 15.896,28.  

Met totaal € 243.763,92 op de bank en in de kas, kunnen we dit verlies wel interen en hiermee kunnen 

we voorlopig vooruit.  

Voorzitter: Ik hoop dat de ledenvergadering akkoord kan gaan met de voorgestelde begroting 

Zonnemaire, Februari 2018 

J W Kristelijn  

 


