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Reisrooster 2021 
Verbond/Samenspel - Dubbeling 
(in te dienen in uw PE/SPE vóór 01.02.2021) 

  KBDB – PE ………………Antwerpen………………………………………….. 

Dubbelingen van het Verbond/samenspel op de: 

 kleine snelheid (*) 
 

 grote snelheid (*) 
 

 kleine halve-fond (*) 
 

 grote halve-fond (geen nationaals) (*) 

(*) aanduiden wat past  

(*) 1 formulier gebruiken per categorie (kleine snelheid, grote snelheid, kleine halve-fond en grote halve fond 

(geen nationaals)) indien het verbond / de deelnemingszone verschillend is. 

 

Benaming van het verbond/samenspel : 

………………………………ZAV……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Verenigingen dewelke deel uitmaken van het verbond/samenspel: 

   Benaming + locatie          Stamboeknummer 

Hoofdlokaal : …De Vrije Luchtklievers - Broechem…………………….…..  ……66057………….. 

Andere verenigingen   
Benaming + locatie             Stamboeknummer    Benaming + locatie                       Stamboeknummer 

…De Padvinders – St.-Job………………         66211…………      …………………………………………………..           ……………….. 

…De Beginnelingen…Borsbeek……           66049……..      …………………………………………………..           ……………….. 

…Verbroederingsbond…Wijnegem          66245……..      …………………………………………………..           ……………….. 

…Kon. Duivenbond Aartselaar…………      66001………..      …………………………………………………..           ……………….. 

………………………………………………………          ……………..      …………………………………………………..           ……………….. 

………………………………………………………          ……………..      …………………………………………………..           ……………….. 

………………………………………………………          ……………..      …………………………………………………..           ……………….. 

………………………………………………………          ……………..      …………………………………………………..           ……………….. 

………………………………………………………          ……………..      …………………………………………………..           ……………….. 

………………………………………………………          ……………..      …………………………………………………..           ………………. 

    

X 

Nieuw gemaakt document

 ZAV

kbdb0004
Goedgekeurd
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Hoofdbestuur van het verbond/samenspel : 

(Het hoofdbestuur kan enkel bestaan uit personen die een bestuursfunctie bekleden in één van de verenigingen 

die deelnemen aan het verbond).  

 

Functies  Namen     Lidnummers   

Voorzitter  Geysen Roger……………………………………………  ………………………………..  

Secretaris  Vets Jozef…………………………………………..  ………………………………..  

Schatbewaarder Van Eester Armand…………………………………………..  ………………………………..  

 

Het verbond/samenspel volgt het vluchtprogramma, zoals opgenomen in bijlage (schrap de eventueel niet 

ingerichte vluchten).  

 
Rangschikker: ………Van Looveren Kelly  102857-37…………………………………………………………………….  
(naam en eventueel lidnummer) 
 

Aangerekende kosten per ingekorfde duif : …………………………………………………………………….  

Deelnemingszone :  

OF 

• In kilometers (gelieve het/de basiscoördina(a)t(en) voor de berekening te vermelden) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

OF 

• Met deelgemeenten    

Opgelet !!! 

Geef bij deelgemeenten alleen de naam op van de deelgemeenten die de omtrek van de deelnemingszone 

afbakenen. 

postcode naam van de deelgemeente                  postcode  naam van de deelgemeente 

 

………… 

Aartselaar, Niel, Boom, Tisselt en Willebroek.            ………….               



Deze deelnemingszone is hier overbodig, staat op het document 
'verbond/samenspel dubbeling ' van 66116xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Niet van toepassing


