
KBDB afdeling Limburg 

Statutaire algemene vergadering van 7-12-20 
 

Verslag van de zittingen van het Provinciaal Comité (= de Raad van Bestuur). 

 
Rekening houdend  met Corona heeft het Provinciaal Comité het afgelopen jaar slechts 8x vergaderd. 

Tijdens deze samenkomsten werd vooral aan volgende punten aandacht besteed : 

• Het behandelen van de aanvragen voor inkorving voor provinciale, semi-nationale, nationale 

en internationale wedvluchten. 

• Verdeling van de organisatie van de provinciale vluchten. 

• Het opmaken van de officiële reisrooster voor gans de provincie, rekening houdend met de 

indeling in vluchtstroken en de verzuchtingen die geuit worden tijdens de 

gewestvergaderingen. 

• Het aanpassen van dit reisrooster inspelend op onverwachte wending ingevolge Corona 

waardoor het seizoen slechts begin juni van start ging en eveneens wijzigingen ingevolge 

extreme weersomstandigheden. 

• Het bepalen van de criteria van de provinciale gesubsidieerde kampioenschappen. 

• Het bepalen van de wijze van lossen. 

• Nazicht van de reisroosters van de verenigingen. 

• Het behandelen van de aanvragen van samenspelen over de grenzen van de sectoren, gewesten 

of provincie heen. 

• Het voorbereiden van de nationale vergaderingen van Sportcomité en Algemene 

Vergaderingen. 

• Onderzoek van 1 dossier inzake navolging van de Corona-maatregelen. 

• Behandeling van geschillen van en tussen duivenliefhebbers en 

duivenliefhebbersverenigingen. 

• Behandeling van de dagelijkse briefwisseling 

• Voorbereiden van de Provinciale algemene vergadering 
 

Enkele cijfers in beeld 

 

 

 

  2018 2019 2020 
2019 <-> 
2020  Score in de nationale kampioenschappen 2020 

verenigingen 66 65 60 -5  52 vermeldingen in kampioenschappen 1+2 

hokken 1949 1781 1736 -45  52 vermeldingen in asduiven 

leden 2176 2010 1972 -38  8 nationale winnaars 

tandemleden 227 229 236 +7  52 zonale winnaars 

ringen 131137 125647 121236 -4411    

ringen/liefh 64 62 61 -1    

ringen/hok 73 70 70 0    

 

 

 

 

Het Provinciaal Comité) van afdeling Limburg dankt de verenigingen voor hun inzet  in het toch wel 

bewogen en moeilijke seizoen 2020 en hoopt dat de verenigingen en de duivenliefhebbers in 2021 

terug onder normale omstandigheden de duivensport kunnen beleven . 

__________________________________________________________________________ 


