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BESLISSINGEN NATIONALE ALGEMENE VERGADERING 

(IN TOEPASSING VAN ART. 35 VAN DE STATUTEN KBDB) 

 
Ingevolge de afgelasting van de buitengewone nationale algemene vergadering van 

03/08/2020 als gevolg van de strenge beperkingsmaatregelen, uitgevaardigd ter bestrijding 

van Covid-19, werden enkele punten, opgenomen op de dagorde van deze vergadering, aan 

de nationale mandatarissen voorgelegd.  

 

De verschillende voorstellen, geformuleerd in toepassing van art. 35 van de KBDB-statuten, 

werden door de vereiste meerderheden aanvaard.  

 

 

1/ Wijzigingen aan de KBDB-STATUTEN  

 

1/ Wijzigingen voortvloeiend uit het nieuw Wetboek van vennootschappen en 

verenigingen  

 

Art. 22 – inlassing van een §7  

De leden van de nationale raad van beheer en bestuur en de eventueel hiervoor 

uitdrukkelijk gemandateerde censoren dienen te antwoorden op de vragen die verband 

houden met de punten opgenomen op de dagorde en die hen, mondeling of schriftelijk, 

vooraf of tijdens de algemene vergadering, worden gesteld door de nationale 

mandatarissen (behalve indien deze afbreuk doen aan de VZW of wegens niet-naleving 

van de vertrouwelijkheidsclausules die door de VZW werden aangegaan of door de wet 

werden vastgelegd).  

 

Art. 22 wijziging §9  

De definitieve dagorde van de nationale algemene vergaderingen zal per gewoon schrijven of 

per mail worden medegedeeld aan de nationale mandatarissen, tenminste acht vijftien dagen 

vóór de datum van de vergadering. Alle documenten aangaande de te behandelen punten 

zullen hieraan worden toegevoegd. 

 

Art. 23 – laatste § 

Alleen de punten die op de dagorde voorkomen, mogen op de nationale algemene 

vergadering worden besproken. Deze dienen nauwkeurig op de dagorde te worden 

opgenomen. 

 

Art. 24   

Buitengewone algemene vergaderingen mogen worden opgeroepen, minstens acht vijftien 

dagen vooraf, door de voorzitter van de KBDB of door de meerderheid van de leden verkozen 

in de nationale algemene vergadering. 
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2/Ingevolge de BAV van 14.02.2020 

 

Art. 26 – inlassing punt 18 (Dit punt zal bij de volgende verkiezingen in werking treden) 

18. Ieder persoon die deel uitmaakt van een comité dewelke wedstrijden inricht zoals 

voorzien in artikel 12 van het NSR en anderen met uitzondering van deze georganiseerd 

door de KBDB of één van haar regionale, interprovinciale of provinciale entiteiten. 

 

3/Andere voorstellen 

 

Art. 25  

De duur van alle mandaten of functies is zes jaar. Wegens de Covid-19 crisis, zal het 

mandaat van de in functie zijnde mandatarissen uitzonderlijk worden verlengd met 

twee jaar. De leeftijdsgrens opgenomen in art. 26 (punt 12) van huidige statuten zal in 

dit geval worden gebracht op 73 jaar. Allen zijn uittredend op de algemene vergadering 

van januari of februari, die volgt op de verkiezingen. 

 

Art. 26 – inlassing punt 19  

19. Een persoon die tegen de KBDB heeft opgetreden (en die zijn proces heeft verloren) 

kan zich niet meer kandidaat stellen voor de volgende verkiezingen.  

 

Art. 35  

Covid-19 – in geval van overtreding van de Covid-19 maatregelen, uitgevaardigd door 

de federale overheid en/of KBDB, zal de vereniging /de liefhebber een officiële 

waarschuwing vanwege de NRBB ontvangen.  

Bij herhaling kan de nationale raad van beheer en bestuur de volgende maatregelen 

nemen : 

DE VERENIGING kan voor een beperkte duur of definitief zijn inkorvingsbureel 

verliezen. 

DE LIEFHEBBER kan een straf oplopen zoals voorzien bij art. 99 van het DLW.   

 

Art. 37 – inlassing van een § 6  

Indien een lid verhinderd is, wordt hij vervangen door de voorzitter van zijn PE/SPE of 

door een lid van zijn PE/SPE door het provinciaal comité van deze laatste aangeduid. De 

vervanger beschikt over stemrecht.  

In noodgevallen blijft de volmacht-procedure aan een ander lid van het Nationaal 

Sportcomité van toepassing. 

 

2/ Ontslagen / Benoemingen  

      

*Nationale en provinciale mandaten 

a) Het ontslag van dhr Jean-Pol Marissal werd goedgekeurd.  

Hij wordt vervangen : 

-in de schoot van de provincie door dhr Michel Muller (voorstel van de SPE LNL)  

-in de schot van de NAV door dhr Patrick Cherain (voorstel SPE LNL)  

Beide benoemingen (van de HH. Michel Muller en Patrick Cherain) worden 

goedgekeurd.  

 

b) Het ontslag van dhr Henri Lachapelle werd goedgekeurd evenals de benoeming van 

zijn vervanger, dhr Dany Leturcq (voorstel SPE HWB) 
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c) *Vervanging van dhr Thierry Defrene – de SPE verwijst naar artikel 26 punt 17 van 

de Statuten en stelt geen vervanger aan gezien het groot aantal mandatarissen in de 

schoot van de SPE 

*Vervanging van dhr Bruno Renaux door dhr Léandre Lévêque (voorstel van de SPE 

LNL). De benoeming van dhr Léandre Lévêque wordt goedgekeurd. 

d) Vervanging van dhr Boudewijn De Bosscher door dhr Albert Wees (voorstel van de 

PE Vlaams-Brabant door meerderheidsbesluit van de verkozen leden van de PE). De 

benoeming van dhr Albert Wees wordt goedgekeurd.  

 

3/ Criteria nationale kampioenschappen 2020 

 

Splitsing van het nationaal kampioenschap 1ste en 2de getekende grote fond en fond jaarlingen 

in twee afzonderlijke kampioenschappen 

1. een kampioenschap GROTE FOND JAARLINGEN  

2. een kampioenschap FOND JAARLINGEN 

In het algemeen kampioenschap werd een splitsing voorzien in de categorieën fond jaarlingen 

EN grote fond jaarlingen. 

Dit is dan ook de reden waarom voor de nationale kampioenschappen er een splitsing diende 

voorzien te worden tussen fond en grote fond jaarlingen. 

● Het nationaal kampioenschap GROTE FOND JAARLINGEN (drager van ring 2019)  

zal worden betwist met de eerste twee afgegeven jaarlingen  (1+2), klassement per 5-tal 

(volledige prijzen), op  de 2 volgende nationale wedvluchten :  

AGEN (jaarlingen) van 24/7 en NARBONNE (jaarlingen) van 14/8. 

 

Dit kampioenschap wordt automatisch door de KBDB berekend. 

 

Enkel NATIONALE uitslagen komen in aanmerking.  

 

● Het nationaal kampioenschap FOND JAARLINGEN (drager van ring 2019)  zal 

worden betwist met de eerste twee afgegeven jaarlingen  (1+2), klassement per 5-tal 

(volledige prijzen), op 3 wedvluchten uit de volgende nationale wedvluchten :  

LIMOGES (jaarlingen) van 18/7, MONTELIMAR (jaarlingen) van 25/7,  SOUILLAC 

(jaarlingen) van 01/8,  AURILLAC (jaarlingen) van 08/8, BRIVE (jaarlingen) 15/8 en 

TULLE (jaarlingen) van  22/8/2020.  

 

Dit kampioenschap wordt automatisch door de KBDB berekend. 

 

Het programma zal de beste coëfficiënt in aanmerking nemen van ofwel de 

NATIONALE, ofwel de ZONALE ofwel de uitslagen van de PE(voor de 5 Vlaamse 

PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s). 

 

Zullen in aanmerking worden genomen: 

- per wedstrijd 1 uitslag - NATIONAAL, ZONAAL of uitslag van de PE(voor de 5 

Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s).  

 


