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Lossingsinformatie. 
Teletekst op VIER zal niet langer meer worden ondersteund. 
Voor info kan je nog steeds terecht op de website van de KBDB www.kbdb.be via het tabblad TT info. 
Voor de liefhebbers die niet in de mogelijkheid zijn om de website te raadplegen heeft de KBDB een alternatief 
medium opgestart. Zij kunnen bellen naar een nieuw nummer dat verbonden zal zijn met een automatisch 

antwoordapparaat. 
Mogen we de liefhebbers die wel de mogelijkheid hebben om de website te consulteren twee zaken vragen: 

Niet te bellen naar deze nieuwe lijn om overbelasting te vermijden. 
Hun collega duivenmelkers die niet over internet beschikken dit telefoonnummer te willen doorgeven. 
 

 Nummer lossingsinformatie: 02/8965454 (NL)   02/8965455 (FR) 
 
GDPR (General Data Protection Regulation). 
Een moeilijke term voor een nieuwe Europese regelgeving die van start gaat op 25 mei 2018. Deze gaat veel 
verder dan de vroegere wet op de privacy en beschrijft onder meer bepalingen rond de opslag van uw 
privacygegevens en het Emailverkeer. 
We menen in orde te zijn met deze nieuwe regelgeving bij het uitbrengen van deze nieuwsbrief. Onze bron is het 

Emailadres op de hoklijst van ieder lid KBDB 2018 die zijn hoklijst in de PE Oost-Vlaanderen heeft gedeponeerd. 
Onze nieuwsbrief bevat geen commerciële informatie en is louter bedoeld om U te informeren rond (sportieve) 
zaken die uw hobby aanbelangen, alsook van genomen beslissingen door het provinciaal comité die zijn leden 
aanbelangen. 
De periodiciteit van deze nieuwsbrief is moeilijk te bepalen: bij ‘voldoende’ nieuws of bij ‘dringend’ nieuws (vb. 
maatregelen na uitbraak paramyxo, …). Wat we niet gaan melden is commerciële info, veilingen, reportages en 
dergelijke. Hiervoor zijn gespecialiseerde websites en kranten in het leven geroepen. 

In de campagne naar aanleiding van de verkiezingen werd beloofd om (meer) te communiceren. Deze nieuwsbrief 
is daar een eerste voorbeeld van – en positief onthaald, waarvoor dank. We kunnen ons moeilijk voorstellen dat 
iemand in deze nieuwsbrief geen interesse toont, maar indien U zich toch wil uitschrijven op deze nieuwsbrief, kan 
dit door een ‘reply’ te doen op deze mail en in het onderwerp ‘uitschrijven’ te noteren. Dit is trouwens de reden 
dat het woordje ‘no-reply’ van de eerste nieuwsbrief uit ons logo is verdwenen. Andere vormen van ‘reply’ gaan 
we echter niet behandelen, want dit is geen forum. 

 
Aanpassing reisrooster PE Oost-Vlaanderen 2018. 
(beslissingen van het Provinciaal Comité in vergadering 17 maart 2018) 
Aanpassing reisrooster Middenlijn grote snelheid. 
Op zondagen 2 en 9 juni 2018 zal er enkel op Noyon worden ingekorfd. De keuzes Ecouen en Pont-St-Maxence 
komen te vervallen. 
Deze beslissing is genomen in samenspraak met de vergezellers en de lossingsverantwoordelijken en corrigeert de 

afwijking van het interprovinciaal akkoord van de interprovinciale lossing Antwerpen/Oost-Vlaanderen/Vlaams-
Brabant-sector-1. 
Aanpassing reisrooster Westenlijn. 
Tijdens de weekends 19/20 + 26/27 mei en gans juni zullen de snelheidsvluchten (Arras + Clermont) op ZONDAG 

worden georganiseerd. 
Op 28 juli zal Compiègne worden gespeeld ipv Clermont (laatste herdenkingsvlucht  WO-I). 
Vanaf Augustus zal er worden gelost te Pontoise (ipv Clermont)  en te Toury (ipv Fontenay). 

Voor al deze vluchten blijft steeds een provinciale lossing van kracht. 
Deze beslissing is genomen in samenspraak met hoofdbestuur v/d provincie West-Vlaanderen, de vergezellers en 
de lossingsverantwoordelijken. 
 
Onderwerpen voor een volgende nieuwsbrief. 
Zitdag; samenstelling van het Nat. bestuur; data Alg. Vergadering + kampioenenviering; zones voor de 

sectorverantwoordelijken. 
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