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We tekenen ondertussen voor 18/12/2019. Onze
“Kampioenenviering van de PE Vlaams-Brabant 2019”
welke is doorgegaan op 14/12/2019 in de “Salons De
Waerboom”, werd succesvol afgerond en van de aanwezige
feestgangers hebben we mogen vernemen dat het zondermeer
voor herhaling vatbaar was.
De afwezigen hadden dus met recht en met reden ongelijk!
Dixit de feestgangers! Voor de sfeer foto’s verwijzen we naar de
volgende link op de KBDB site:
https://www.kbdb.be/nl/uit-de-pe-spe-5/vlaamsbrabant/vlaams-brabant-actueel
Nadien doorklikken op het onderwerp Foto’s of Film:

Provinciale kampioenenviering Vlaams-Brabant - Foto's Film
De gratis prijzen van het “Fay-au-Loges” kampioenschap
werden gesmaakt. Aangezien men deze prijzen persoonlijk
moest komen ophalen (een gemeld geval van overmacht te
buiten gelaten) werd er door het comité besloten om ALLE NIET
opgehaalde natura prijzen via een tombola GRATIS aan de man
te brengen. Iedere mannelijke feestganger kreeg

daaropvolgend één lootje overhandigd. De onschuldige hand
van onze DJ heeft dan de gelukkige winnaars aangeduid.
Voor AL de vrouwen hadden we speciaal een persoonlijke
attentie voorzien onder de vorm van een potje met levende
bloemen. Een warme en levendige attentie welke zondermeer
gesmaakt werd door de aanwezige vrouwelijke partners van
onze liefhebbers!

RVBB past artikel “35” toe van de
statuten!
Dit is ongezien binnen de duivensport! We krijgen momenteel
een stortvloed aan vragen binnen van ongeruste verenigingen en
liefhebbers. Wij kunnen alleen maar aanmanen om de kalmte te
bewaren en jullie NIET te laten meesleuren binnen de
ongerustheid welke men poogt te creëren! Wij als comité van PE
Vlaams-Brabant blijven ons met dezelfde motivering verder
inzetten voor het welzijn van onze duiven en duivenliefhebbers.
Het geloof in wat wij samen met jullie wensen te realiseren heeft
nog nooit zo sterk aanwezig geweest.
SAMEN GAAN WIJ ERVOOR!
Tijdens de Algemene Nationale Vergadering van 23/10/2019
stond op de dagorde een aanpassing van dit bewuste artikel “35”
van de statuten. Het was initieel de doelstelling om dit te
activeren op een loutere meerderheid van stemmen. Daar
hebben wij ons tegen verzet omdat het een regelrechte aanslag
betreft op de soevereiniteit van EEN PE. In nasleep werd er finaal
dan besloten om dit artikel “35” goed te keuren mits 2/3
meerderheid van de nationale mandatarissen welke deel
uitmaken van de “Algemene Nationale Vergadering”. Wij geven
hierna ter inzage de bewuste paragraaf door van artikel “35” met
de bijsturingen:
Artikel 35:

Bij overmacht of onmogelijkheid tot beheer van een PE/SPE, zal de
nationale raad van beheer en bestuur, op verzoek van 2/3 van de
leden van de Het de nationale algemene vergadering, voor
onbepaalde tijd, de administratieve en sportieve voorrechten van de
betrokken provinciale entiteit overnemen.
Bij deze bijsturing komen er vele onzekerheden naar boven
welke ons in de richting duwen van een MOGELIJKE subjectieve
besluittrekking welke zonder “Wettelijk kader” MOGELIJKS het
EIGEN BELANG kan dienen.
Met een wettelijk kader bedoelen wij dat de termen als
“Overmacht” en “Onmogelijkheid tot beheer” duidelijk dienen
omschreven te worden! Dat wij momenteel slechts met “2”
officiële mandatarissen in functie zijn is buiten onze eigen wil
om.
In 2019 heeft de leiding van de KBDB met doelgerichte
minutieuze en georkestreerde acties (schorsing van provinciaal
mandataris, weigering tot aanvaarden van de door de PE
voorgestelde plaatsvervanger van een mandataris, poging tot
schorsing van de voorzitter van de PE, weigering van
heropnemen van mandaat van een provinciale mandataris) een
permanent vacuüm gecreëerd in het comité van de PE VlaamsBrabant, met als einddoel om de PE vleugellam te maken en het
beheer van de PE over te hevelen naar de alleenmacht van de
Nationale Raad van Beheer en Bestuur.

Een Buitengewone Algemene
Vergadering.
De Nationale Raad van Beheer en Bestuur heeft daarnaast OOK
besloten om de “Algemene Vergadering van de PE VlaamsBrabant” gehouden op zondag 24/12/2019, gedeeltelijk over te
doen. Na menig contact van liefhebbers en verenigingen (dixit
Nationale Raad van Beheer en Bestuur ) die klaarblijkelijk hun
ongenoegen hieromtrent hebben geuit, hebben zij dit besluit
genomen. Zoals ik op een bepaald ogenblik tijdens de Algemene
Provinciale Vergadering heb geuit, spreekt hier niet zozeer de
sportiviteit en de eerlijkheid maar wel het EIGEN BELANG.

Heet van de naald kregen wij binnen dat deze “Buitengewone
Algemene Vergadering” zal doorgaan op dinsdag 14/01/2020 om
18u00, in de kantoren van de KBDB, gelegen aan de Gaasbeekse
steenweg 52-54 te 1500 Halle.
Deze aanpak werd ook reeds op Pipa door onze Nationale
Voorzitter, de Heer Pascal Bodengien, toegelicht. Als Voorzitter
van onze PE Vlaams-Brabant heb ik daarop gereageerd via een
“Recht op Antwoord”.
Zie de volgende link!

https://www.pipa.be/nl/newsandarticles/news/hommeles-invlaamsbrabant-recht-op-antwoord-door-de-provincialevoorzitter

Bonnenverkoop ten gunste van PE
Vlaams-Brabant op PITTS.
De bonnenverkoop van onze PE Vlaams-Brabant loopt zeer goed.
Voor hen welke nog een kostbare schenking op de kop willen
tikken is dit nog mogelijk tot vanavond 19/12/2019 om 20u00.
Klik op de link om naar de bonnenverkoop te gaan!
https://www.pitts.be/nl-BE/auctions/pe-vlaams-brabant-enkelonline-905/

Uitslag van de stemming “Gaan we
voor de nieuwe rechte sectoren?”
Het resultaat van de uitgebrachte stemmen is verbluffend:
83.5% spreekt zich uit voor de herschikking van de
lossingsectoren, 16.5% wenst het behoud van de huidige
indeling.
De hogere leiding van de KBDB kan deze resultaten niet zo
maar naast zich neerleggen welke werden gehouden via een

besluittrekking genomen door de “Algemene Provinciale
Vergadering van de PE Vlaams-Brabant” op 24/11/2019!!!
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