
 

 

 

       De Heren Voorzitters en bestuursleden 

       van de Antwerpse Duivenliefhebbersverenigingen 
     

 

       Halle,  17 november 2020 

Geachte, 

 

De voorzitter van de provinciale afdeling KBDB Antwerpen heeft de eer conform het huishoudelijk reglement 

een bestuur afvaardiging van uw vereniging, uit te nodigen op de algemene provinciale vergadering die 

vanwege Corona plaatsheeft op zaterdag 28 november 2020 via het platform van de KBDB. 

(https://www.kbdb-online.be/Admin/index.php). 

De verenigingen beschikken over een login om op het platform oa de ringenverkoop in te geven. 

Verenigingen die hun login vergeten zijn, kunnen tot 26-11-2020 de provinciale secretaris contacteren 

via mail : dubois.e@kbdb.be 
 

 

Wij voorzien voor deze vergadering een vragenlijst op het platform waar de verenigingen hun stem 

kunnen uitbrengen over de punten die op de dagorde staan en waarvoor het comité een stemming nodig 

acht. 

 

Aanvang van de stemming 28-11-2020 om 10 uur. 

Einde van de stemming 28-11-2020 om 12 uur. 

De uitslag van de stemming zal direct na het afsluiten van de stemming ter beschikking zijn op 

het platform van de KBDB. 
 

DEFINTIEVE DAGORDE 

 
 

1. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 23/11/2019 te Zandhoven (verslag in bijlage) 

 

2. Jaarverslag van het Provinciaal Comité – dienstjaar 2019/2020 (verslag in bijlage) 

 

3. Voorstelling sportief programma 2021 (in bijlage) 

 

4. Provinciaal sportreglement 2021 (in bijlage) – Geen wijziging ten overstaan van 2020. 

 

5. Kennisgeving beslissingen nationale algemene vergadering van 23/10/20 (in bijlage) 

 

6. Eventuele voorstellen tot inlassing in de dagorde van de nationale algemene vergadering  

    van januari/februari  2021. (Geen voorstellen ontvangen van de verenigingen) 

 

Aanvaard inmiddels onze sportieve groeten, 

 

NAMENS KBDB PE ANTWERPEN 

de voorzitter 

 

 

 

              Fons BRUURS 

 

 

NOTA: De verenigingen worden verzocht om de hoklijsten per post te verzenden aan de KBDB binnen de 

gestelde termijn. 

Evenwel kunnen verenigingen die dat wensen de hoklijsten bij de heer Jef Oorts (0498049813) of de heer 

Pascal Bodengien (0477770532) in de brievenbus deponeren.  

Wij dringen wel aan om geen fysiek contact te maken, enkel in de brievenbus deponeren. 

 

Het is voor de administratie een grote hulp indien deze reeds vooraf alfabetisch gesorteerd zijn. Een 

hulpmiddel is om ze op volgorde te leggen van het nummer dat rechts onderaan de hoklijst is gedrukt. 

        


