
    

MEDEDELING 12/04/2018  –  BIJDRAGE HOK voor PUBLICITAIRE DOELEINDEN  
 
 
De leden van de nationale raad van beheer en bestuur herinneren u de inhoud van artikel 
15 van de Statuten inzake de hokken voor publicitaire doeleinden : 
 
Artikel 15  
(...) 
 
De KBDB erkent het bestaan van volgende hokken 

a) Publicitair (hokken die, vooral door de publicatie van hun benaming op de 
uitslagen, worden in stand gehouden met een commerciële of publicitaire bedoeling.) 

- toebehorend aan een fysisch persoon 
- toebehorend aan een rechtspersoon 

Worden van rechtswege beschouwd als publicitaire hokken, de 
aangeslotenen die onze vzw verzoeken facturen op te stellen voor hun 
boekhouding. 

(...) 
 

a) Voor de publicitaire hokken 
- Toebehorend aan een fysisch persoon 

De hoklijst moet ingediend worden op naam van de liefhebber of een combinatie van 
“liefhebber + firma”, 
alsook met vermelding van al de inlichtingen voorzien in §2 en §3 met volgende bijkomende 
vermeldingen: 

 de naam en het adres van de persoon of van de betrokken firma 

 de naam van de persoon die het hok zal vertegenwoordigen op de algemene 
vergadering van de vereniging waar de hoklijst werd ingediend (administratief 
verantwoordelijk lid) 

-Toebehorend aan een rechtspersoon 
De hoklijst moet ingediend worden op de werkelijke naam van het hok, met vermelding van 
al de inlichtingen voorzien in §2 en §3 maar eveneens: 

 de naam van de instelling en het lidmaatschapsnummer 

 de naam (namen) en adres (adressen) van de verantwoordelijke(n) met 
mogelijkheid van dubbele aansluiting indien ze reeds persoonlijk zijn aangesloten 

 de naam van de persoon die het hok zal vertegenwoordigen op de algemene 
vergadering van de vereniging waar de hoklijst werd ingediend (administratief 
verantwoordelijk lid) 

 een lijst waarop de ringnummer en nationaliteit van elke duif die ze in bezit 
hebben, vermeld wordt . 

 
            (...)  



 
Gelieve nota te nemen dat artikel 15 van de Statuten vanaf heden strikt toegepast zal 
worden.  
 
In 2018 zal geen enkel attest/factuur opgesteld worden vooraleer de bijdrage “hok voor 
publicitaire doeleinden” betaald zal worden.  
 
Deze jaarlijkse bijdrage gevraagd aan de hokken voor publicitaire doeleinden bedraagt 
vanaf nu 500,00EUR. 


