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Geachte leden, 
Beste sportieve vrienden, 
 
Een jaar is weer voorbij. Weer zeer snel verlopen. Een jaar om niet snel te vergeten. 
 
Meteen de tijd om een balans op te maken van de voorbije periode. Dit in alle 
bescheidenheid, maar niet zonder enige fierheid. 
 
Het nieuwe bestuur is er in geslaagd voor het eerst sinds jaren een boekjaar af te sluiten met 
winst. Dit is uiteraard belangrijk niet alleen voor de organisatie maar vooral voor al haar 
leden. 
 
En de ambities van ons bestuur reiken voor 2020 nog veel verder, waarbij het vooral de 
bedoeling is veel meer taken in eigen beheer uit te voeren en de sport voor te stellen aan 
jonge leden. 
 
In eerste instantie werd reeds beslist de zeer zware kost van het IT-programma te drukken. 
Een nieuwe software wordt heden ontwikkeld die goedkoper is, veel efficiënter is en 
eigendom zal zijn van de KBDB. 
 
Het wordt bovendien een programma dat we constant kunnen aanpassen aan de nieuwe 
noden en dit op alle vlakken. 
 
Dit zal de KBDB bovendien in staat stellen veel meer vluchten in eigen beheer te 
organiseren. 
 
In dit kader zullen de lossingsplaatsen worden herbekeken. 
 
Doping blijft een probleem in de duivensport. Om deze te bestrijden gaan we een nieuw labo 
oprichten en nieuwe procedures uitwerken om de efficiëntie  van de opsporing en de 
beteugeling van doping beter in de hand te houden. 
 
Tegelijkertijd spelen we in op diversiteit, fair play en de erkenning van verdienstelijke leden. 
 
De dagelijkse werking zal het voorwerp uitmaken van een constante monitoring. 
 
Nieuwe systemen en een actief controlebeleid moten toelaten misbruiken te voorkomen 
zonder uiteraard daarbij mensen negatief te benaderen. 
 
De opendeurdag, voor het eerst georganiseerd dit jaar, bleek een waar succes en wij zijn 
vast van plan hiervan een jaarlijkse event te maken. 
 
Dit is ontegenzeggelijk de mooiste wijze om contacten te onderhouden met de leden en een 
uiting van de meest directe democratie. 
 
Het laat bovendien toe de leden eerst te kijken bij de buren, kennis te maken met de 
concurrenten en er allemaal beter van te worden. 
 
Heel belangrijk en een prioriteit wat ons betreft is ons project jeugdbeleid en het investeren 
van nieuwe middelen in dit jeugdbeleid. 
 
Wij hebben nieuw bloed nodig. 
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In dit kader werken we ook samen met Plattelands TV en FOCUS op jongere en positieve 
projecten. 
 
Inmiddels heeft u ook kunnen kennis maken met de nieuwe website van de KBDB, een 
moderne look gemakkelijk bereikbaar en gemakkelijk leesbaar. 
 
Uiteraard hebben we nog vele andere plannen. 
 
Daar werken we aan en ook deze zullen we realiseren onze deze legislatuur en dank zij de 
steun van onze leden. 
 
Er waait een nieuwe wind door KBDB… onze sport heeft dit nodig. 
 
De toekomst van onze sport hangt immers af van een actief, modern en open beleid en dit 
op alle vlakken. 
 
2019 werd jammer genoeg ook gekenmerkt door een aantal juridische procedures die 
ongetwijfeld voorwerp zijn geweest van talloze gesprekken. 
 
Huidige nieuwsbrief is uiteraard niet het forum om hierover uit te wijden. Liever dan in te 
gaan op sommige provinciale achterhoedegevechten wensen wij bovenal een positieve 
boodschap mee te geven en ons te houden aan de doelen die wij onszelf hebben gesteld, 
met name een modernisering van onze sport (onze waarden en tradities indachtig) en de 
organisatie ervan. 
 
Algemene vergaderingen zijn nuttig waar reglementen en statuten moeten gewijzigd worden. 
 
Ze zijn meer dan nuttig, ze zijn onontbeerlijk. 
 
Maar tegelijkertijd moeten deze algemene vergaderingen het forum worden waar ideeën 
kunnen worden uitgewisseld en waar op redelijke wijze tussen mensen gesprekken kunnen 
worden gevoerd met als enig doel de organisatie in haar geheel te verbeteren. 
 
Wij blijven er van overtuigd dat overleg en goodwill veel meer de basis vormen voor een 
goede toekomstige werking dan te trachten de klok terug te draaien. 
 
 
 
 
 
WIJ WENSEN AL ONZE LEDEN EEN GOED SPORTSEIZOEN 2020 !   


