
        Halle, 14 oktober 2014. 
 
 

nationale buitengewone algemene vergadering 
DONDERDAG 23 oktober 2014 om 9u00, 

in het administratieve KBDB-gebouw, gelegen Gaasbeeksesteenweg 52-54 te 1500 HALLE. 
 

DEFINITIEVE DAGORDE 
 
1. WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN 
 
Art. 35 voorlaatste § - inlassing van vetgedrukte tekst 
 
“In geval van extreme hoogdringendheid zou aan de leden van de verschillende comités van de 
“PE/SPE en de nationale comités kunnen worden gevraagd zich schriftelijk (per post of per mail) uit 
“te spreken over een nauwkeurig omschreven vraag. 
“Deze aanvraag zal hen worden toegestuurd op initiatief van de voorzitter van het betrokken comité 
“of de betrokken commissie bijgestaan door de bevoegde administratieve diensten.” 
 
Art. 48 – schrapping van de vetgedrukte tekst 
 
“De administratieve leiding van de dagelijkse zaken wordt waargenomen door een algemeen 
“coördinatiesecretaris met volgende werkzaamheden: 
“…” 

 
 

UITNODIGING TOT DE TWEEDE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING 2014 

 

De nationale raad van beheer en bestuur deelt u mede dat een tweede statutaire algemene vergadering, voorzien bij 

artikel 22 van de Statuten, zal plaatsvinden op DONDERDAG 23 oktober 2014 om 9u00, in het KBDB-gebouw, 

gelegen Gaasbeeksesteenweg 52-54 te 1500 HALLE. 

 

DEFINITIEVE DAGORDE 

 

1. Goedkeuring van de notulen van de buitengewone en statutaire algemene vergaderingen van 26.02.2014 

(u toegestuurd op 12.09.2014) 

 

2. Vaststelling van de prijs van de ring 2015 voor te stellen aan de Minister van Financiën (bepaling van de prijs 

van de ring u toegestuurd op 12.09.2014 & situatie op eind augustus u toegestuurd op 8.10.2014) 

 

3. BEGROTING PE/SPE (art. 43 van de Statuten)  

 

4. Voorstellen tot uitsluiting - nihil 

 

5. Aanvragen tot opheffing van uitsluiting en aanvragen tot het verlenen van eerherstel - nihil 

 

6. BENOEMINGEN : 

-van dhr VAN HERZEELE Daniël als ondervoorzitter van de PE Oost-Vlaanderen; 

-van dhr NUEL Willy als secretaris van de PE Oost-Vlaanderen; 

 

7. INFORMATICA 

 

8. Schrijven van de HH. Goffard, Goulem, Delstanche, Marissal & De Rijst – vraag om volgende punten op 

de dagorde van deze vergadering te plaatsen: 

 Regionalisering (zie punt n° 9)  

 AWC (Association Wallonne de Colombophilie) 

 Begroting 

 Administratie 

 Nationale Dagen 

 Olympiade 2017 



 

9. REGIONALISERING  

 

10. Project vaststelling data en lossingsplaatsen van de nationale en internationale wedvluchten voor 2015 

(samenvatting vergadering NSC 1.10.2014 in bijlage) 

 

11. Project sportieve organisatie voor het komende vluchtseizoen (samenvatting vergadering NSC 1.10.2014 in 

bijlage) 

 

 

12. Voorstellen tot wijzigingen aan de KBDB-reglementen (in bijlage) 

- Nationaal sportreglement : 

Art. 8 § 2, 30 § 5, 83 § 7, 98§ 5, 101 § 1, 103 § 2  

- Duivenliefhebberswetboek : 

Art. 71 § 1, 73, 74, 76 § 1 & 82 § 1 

- Statuten van de verenigingen : 

Art. 7 & 23 § 1  

- Doping : 

Art.7 II en 11 D  

       VOOR DE NATIONALE RAAD VAN BEHEER  

EN BESTUUR, 

      De nationale voorzitter, 

 

 

 

   Stefaan VAN BOCKSTAELE. 


