Beste sportvrienden,

Vanaf 16/03/2018 kunnen we officieel aan de slag gaan als nieuw comité
voor PE Vlaams-Brabant, mandaat 2018-2024.
Als introductie tot deze eerste “Informatiebrochure Vlaams-Brabant”
wens ik een citaat van gewezen mandataris Albert Wees aan te wenden.
Men heeft de oude krokodillen (dixit Herman De Croo) vervangen door een
volledige nieuwe groep, waarvan men hoopt dat ze de duivensport zullen
aanpassen aan de noden van deze tijd. In alle PE’s werd gehunkerd naar
een moderne werking met gebruik van de nieuwe multimedia.
Het citaat spreekt boekdelen en ons nieuwe team is er zich terdege van
bewust dat een goede communicatie een absolute noodzaak inhoudt. Er
zal dan ook met de volle aandacht worden gewerkt om deze doelstelling te
realiseren. We gaan als basis platform voor de verschillende
communicaties en informatiekanalen, de KBDB website aanwenden. De
dag van heden gaan de meeste liefhebbers voor informatie naar de
commerciële websites kijken en dat omdat de KBDB website de noden van
de liefhebbers niet voldoende kan coveren. Er zal echter nog stevig
moeten worden gewerkt om deze website gebruiksvriendelijker te maken
en dit zal stapsgewijs worden opgenomen. Waar wat te vinden zal zijn op
de website zal worden gecommuniceerd als stapsgewijs een nieuwe
uitwerking werd opgeleverd.
Binnen de doelstelling om eenieder te voorzien van de nodige informatie
moeten we naast de fervente IT-gebruikers onder ons, er toe komen om
ook onze NIET IT gedreven sportvrienden te bereiken. Hiervoor werd er
gedacht om al de lokalen van Vlaams-Brabant aan te schrijven. Bij het
verschijnen van een nieuwe informatiebrochure, zal deze naast de
publicatie op de KBDB website, tevens verstuurd worden naar iedere club
van Vlaams-Brabant. Dit zal gebeuren naar de mailbox van de
voorgedragen verantwoordelijk van iedere club. Het is dan aan deze
verantwoordelijke om de nieuwe informatiebrochure af te drukken en in
het lokaal ter inzage op te hangen.

Topic’s:
1. Toepassing van artikel 36 van het NSR teruggeschroefd.
Er werd op 08/12/2017 unaniem besloten door het oude comité van
Vlaams-Brabant om alle schriftelijke en mondelinge uitzonderingen
op te zeggen. De grensverenigingen van Vlaams-Brabant worden
aangemaand de toepassing op artikel 36 van het PSR van Vl-Br
strikt na te leven.

Deze genomen beslissing door het oude comité van Vlaams-Brabant,
wordt voor het sportseizoen 2018, op advies van het nieuwe comité
van Vlaams-Brabant, teruggeschroefd naar de geldende afspraken
tijdens het sportseizoen 2017!
2.

Straal van deelname in 2018 voor KHF & GHF:
Op de “Algemene Vergadering” van 09/12/2017, werd er door het
oude comité van Vlaams-Brabant doorgegeven dat de straal van
deelname voor de GHF van 21km naar 25km wordt opgetrokken
voor 2018 en deze voor de KHF wordt aangepast van 21 km naar
20km.
Deze veranderingen werden op advies van het nieuwe comité van
Vlaams-Brabant bijgestuurd in het welzijn van onze lokalen aan de
noordelijke provinciale grenzen. Voor de GHF wordt de straal van
deelname teruggeschroefd van 25km naar 21km voor het
sportseizoen 2018. Voor wat de straal van deelname in 2018 voor
de KHF betreft blijft deze op 20km vastgeprikt. Lokalen welke reeds
hun vluchtprogramma’s hebben opgesteld /verstuurd, MET de
foutieve straal van deelname voor 2018, zullen hun liefhebbers van
deze aanpassingen op de hoogte dienen te stellen.

3.

Telefonische informatielijn:

Rekening houdend met het feit dat geen enkele TV-zender nog een
teletekstcontract aanbiedt, ziet de KBDB zich genoodzaakt ACTUEEL
de informatie aangaande de lossingen ENKEL nog te publiceren op
onze website www.kbdb.be onder de rubriek “TTinfo”.
Andere informatiekanalen werden gezocht en ook gevonden nl. een
telefonische informatielijn waarbij, uur per uur en per vluchtlijn
(westenlijn – middenlijn – oostenlijn en vluchten verder dan Parijs),
de lossingsinformatie evenals het weerbeeld (info ontvangen van de
desbetreffende verantwoordelijke vervoerder) zal worden
medegedeeld. U kunt deze dienst bereiken op het nummer:
02/896.54.54 (Nederlandstalig) – 02/896.54.55 (Franstalig)
De lossingsinfo zal worden medegedeeld:
elke zaterdag van 24.03.2018 tot 27.10.2018
elke zondag
van 25.03.2018 tot 28.10.2018
op feestdagen
dinsdag
01 mei
Dag van de Arbeid
donderdag
10 mei
O.H.Hemelvaart
maandag
21 mei
Pinkstermaandag
woensdag
15 augustus O.L.V. Hemelvaart
met volgend uurrooster:
vanaf 8u00 in MAART, APRIL, SEPTEMBER en OKTOBER
vanaf 7u00 in MEI en AUGUSTUS
vanaf 6u00 in JUNI en JULI

en dit tot wanneer de duiven in vrijheid zullen gesteld zijn of tot de
aankondiging van het uitstel van de lossingen, zonder nochtans
16u00 te overschrijden voor de zaterdagen, zon- en feestdagen.
Voor de uitgestelde lossingen, wordt 14u00 als uiterste uur
vastgesteld.
Voor ALLE internationale wedvluchten met lossing op vrijdag,
zal deze info worden gecommuniceerd van zodra het lossingsuur is
gekend.
Door deze aanpak van het nieuwe team kunnen tevens alle
liefhebbers welke geen computer hebben, de lossingsinformatie
opvragen via telefoon. Hierbij werd er ook rekening gehouden dat
dit in de beide landstalen te consulteren valt!

Wij wensen verder iedereen een succesvol en sportief vluchtseizoen
2018 toe en spreken af voor een volgende informatiebrochure.
Het nieuwe comité van Vlaams-Brabant.

