
 

 

                                                                                      Hasselt, 28 november 2020 

 
             Mevrouw/Mijnheer de Voorzitter, 
 
 

Het Provinciaal Comité van afdeling Limburg KBDB heeft de eer conform het huishoudelijk reglement uit te 

nodigen voor de algemene provinciale vergadering die vanwege Corona zonder verplaatsing plaatsheeft 
maar via mail en voor een eventuele stemronde via het KBDB platform. 

(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 3-12-2020 de provinciale secretaris contacteren via 

mail : dubois.e@kbdb.be 

De dag waarop de beslissingen van onze “speciale” algemene vergadering zullen 
genomen worden, is bepaald op 7-12-2020. 

 

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 7-12-2020 om 19 uur. 

Einde van de stemming 7-12-2020 om 21 uur. 
 

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

het platform van de KBDB. 
 

De documenten reisrooster 2021 voor de verenigingen en verbonden zullen 

eveneens via mailverkeer bezorgd worden. 

 
 

De verenigingen kunnen vanaf 28-11-20 om 12uur via een “test vragenlijst” 
een eerste maal kennismaken met deze methode. 

DEFINTIEVE DAGORDE 

 
 

1. Goedkeuring van het proces-verbaal van de vorige Statutaire Algemene Vergadering van 18 november 
2019 (in bijlage, zie www.kbdb.be onder PE Limburg) 
2. Notulen van de vergaderingen van het Provinciaal Comité en de Provinciale Raad van Bestuur. (in 
bijlage) 
3. Eventuele voorstellen ingediend volgens de beschikkingen voorzien door artikel 29.  

                      Geen voorstellen  
4. Provinciaal sportreglement 2021.(in bijlage – art 1, 3g en 13,  wijziging in kleur)  
5. Beslissingen van de Nationale Algemene Vergadering van de KBDB van 23-10-20 (in bijlage) 
6  Sportief programma 2021 (in bijlage) 
7. Eventuele voorstellen voor de volgende Nationale Algemene Vergadering (februari 2021)       
         Geen voorstellen  

 

Aanvaard inmiddels onze sportieve groeten, 

 
 
Voor de provinciale entiteit Limburg KBDB 
De Voorzitter, 
Wim Kempeneers. 
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