OPENDEURDAG BIJ DE KBDB
Beste sportvrienden,
Het is met buitengewoon veel genoegen dat wij melden dat de KBDB zijn eerste “OPENDEURDAG”
inricht. Deze zal doorgaan op zaterdag 19 oktober 2019 in de KBDB-burelen gevestigd in Halle.
De bedoeling is om u op een andere manier te laten kennis maken met de KBDB, zijn lokalen, zijn
mandatarissen, zijn werking,…
Tijdens deze Dag, waarvan u de affiche op pagina …. vindt, staan meerdere activiteiten voor groot en
klein op de agenda, zoals o.m. conferenties over diverse thema’s.
Met veel plezier nodigen wij u uit om ons een bezoekje te brengen. Breng alvast uw partner en uw
kinderen mee want deze Dag is een Familiedag. Praat er over met uw vriendenkring.
Voor de kinderen voorzien we een springkasteel en een schminkstand.
Om ons een schatting van het aantal bezoekers te geven, vragen wij u om in te schrijven aan de hand
van onderstaand formuliertje.
De KBDB voorziet een verrassing voor iedereen die het inschrijvingsformulier terug stuurt en die
aanwezig zal zijn. De eerste honderd vrouwelijke bezoekers ontvangen tevens een verrassing.
Tot heel binnenkort !
Vriendelijke groeten.
Namens de nationale raad van beheer en bestuur en de nationale promotiecommissie,
De nationale voorzitter,
Pascal BODENGIEN

INSCHRIJVINGSFORMULIER OPENDEURDAG KBDB
_____________________________________________________________________________________
__

° ik zal aanwezig zijn op de Opendeurdag op zaterdag 19 oktober 2019
Naam : ………………………………………………..
Voornaam : …………………………………..
Adres : ……………………………………………………………………………………………………………….
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………
Lidnummer : ………………………………………………………………………………………………………
___________________________________________________________________
Terug te sturen aan de KBDB tegen ten laatste 10.10.2019
- per post : Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 Halle
- per mail : nationaal@kbdb.be

Maak van de gelegenheid gebruik om een bezoekje te brengen aan het Kasteel van Gaasbeek
(www.kasteelvangaasbeek.be), of aan het Streekproducten Centrum
(www.streekproductencentrum.be). Meer toeristische informatie omtrent de omgeving kan u vinden
op www.toerisme-pajottenland.be

De KBDB organiseert een GROTE ARTISTIEKE WEDSTRIJD
met als thema
“De duif brengt mensen dichter bij elkaar …”
De deelnemers kunnen hun inspiratie de vrije loop laten in volgende vaardigheden :
Voor de VOLWASSENEN
FOTOGRAFIE
- Zwart/wit of kleur
- Formaat 10 x 15
(de geselecteerde foto’s zullen worden vergroot om tentoongesteld te worden)
Voor de KINDEREN
TEKENING
(twee ondervedelingen zullen gemaakt worden 5-8 jaar en 9-12 jaar op 01.01.2019)
-

Op papier
Alle technieken worden aanvaard
Formaat A4
De leeftijd dient te worden vermeld

De foto’s en tekeningen, met vermelding van naam, geboortedatum en adres op de keerzijde,
moeten worden afgegeven op het KBDB-secretariaat, Gaasbeeksesteenweg 52-54 te 1500 Halle,
op zaterdag 19 oktober 2019, tussen 10u00 en 18u00, tijdens de OPENDEURDAG.
Voor de beoordeling en de selectie zal beroep worden gedaan op een ploeg deskundigen.
De 30 weerhouden werken (3 x 10) zullen worden tentoongesteld op de Nationale Dagen.
De uitslag zal worden bekendgemaakt op zaterdag 09.11.2019 op de Nationale Dagen die in
Sint-Truiden doorgaan.
De eerste drie geselecteerden van elke wedstrijd ontvangen een mooie prijs.
De ingestuurde werken zouden eventueel door de KBDB kunnen worden gebruikt voor
promotionele doeleinden.. Ze zullen dan ook niet worden teruggestuurd.
Veel succes !

INSCHRIJVINGSFORMULIER OPENDEURDAG KBDB
_______________________________________________________________________________________

° ik zal aanwezig zijn op de Opendeurdag op zaterdag 19 oktober 2019
Naam : ………………………………………………..
Voornaam : …………………………………..
Adres : ……………………………………………………………………………………………………………….
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………
Lidnummer : ………………………………………………………………………………………………………
_____________________________________________________________________
Terug te sturen aan de KBDB tegen ten laatste 10.10.2019
- per post : Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 Halle
- per mail : nationaal@kbdb.be

