
 

 

 

 

De eindejaarsfeesten staan voor de deur ! Bij ieder mens roept 
dit eenzelfde gevoelens op! Gevoelens van genegenheid en 

warmte voor hen die zij hun naasten noemen. Hun partner, 
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kinderen en andere aanverwanten. Het is een periode waarin 

spreekwoordelijk “De strijdbijl” wordt begraven teneinde aan de 

gevoelens welke de aankomende festiviteiten met zich 

meebrengen, de volle uitstraling te kunnen geven. De glans 

welke er tijdens deze gemoedelijke en emotionele periode zal 

stralen, zal nadien als een indrukwekkend en onvergetelijk 

schouwspel in eenieders geheugen wordt opgeborgen. 

Vanuit het comité van de PE Vlaams-Brabant wensen wij aan AL 

onze leden en hun naasten, dat deze eindejaarperiode voor hen 

in een serene, gemoedelijke en warme sfeer zal verlopen.  

Wij wensen daarom ook vanuit gans onze overtuiging aan 

eenieder een  

ZALIG KERSTFEEST 

toe en een  

VOORSPOEDIG EN GEZOND 2020! 

Dat 2020 ons ook mag toelaten om SAMEN de aangesneden 

weg van de vernieuwing verder te mogen realiseren met als 

enige en prioritaire doelstelling een “Eerlijke duivensport voor 

eenieder” in onze PE Vlaams-Brabant! Laat ons fier zijn over 

onze roots, laat ons fier zijn om een Vlaams-Brabander te zijn 

en dit dan ook ten volle waardig zijn! 

 

 

  

 

 

 

Wat onze Voorzitters klaarblijkelijk in China hebben moeten 

ondergaan, daarvan zijn wij nu zondermeer in navolging gegaan!  

Vele ongeruste telefoons, mails en SMS-en werden ons reeds 

toegestuurd door verenigingen en leden aangaande de geplande 

Bijzondere Algemene Vergadering 
van 14/01/2020. 



“Buitengewone Algemene Vergadering van de PE Vlaams-

Brabant” op datum van 14/01/2020 door de Raad van Beheer en 

Bestuur. 

Zoals doorgegeven hebben wij geen enkele inspraak met 

betrekking tot de bepaling van het start uur van de vergadering.  

Over de correctheid van de opgetekende agendapunten, werd 

ons tevens reeds menigmaal geretourneerd dat deze info niet 

klopt met de realiteit van hoe het ons sportief in 2019 is 

vergaan. Ook hier een “Mea Culpa”, wij kunnen er niets aan 

doen! Er werd ons op geen enkel ogenblik gevraagd naar onze 

mening aangaande of de inhoud van de agenda klopt met wat de 

realiteit van hoe het ons in 2019 is vergaan! 

Bij deze de melding “Voor al Uw vragen aangaande deze 

Buitengewone Algemene Vergadering van de PE Vlaams-

Brabant”, richt deze naar het Nationaal! 

 

 

 

  

 

De ophaling van de ringen 2020 door de verenigingen, 
kan als volgt worden doorgegeven: 

Voor sector “1”: 
Kunnen de ringen 2020 worden opgehaald op vrijdag 
27/12/2019 bij de KBDB, Gaasbeeksesteenweg 52-54 te 
1500 Halle. Dit tijdens de kantooruren van 09u00 tot 
12u00 stipt. 

Voor sector “2” & “3”: 
Kunnen  de ringen 2020 worden opgehaald op vrijdag 
27/12/2019 bij “Café Turf”, Baalsesteenweg 7, te 3130 
Begijnendijk. Dat van 10u00 tot 12u00 stipt. 

Ophaling van de ringen 2020 
vanaf vrijdag 27/12/2019! 



 

 

 

 

 

 

 

De bonnenverkoop van de PE Vlaams-Brabant is met groots 

succes afgesloten. De gulle schenkingen hebben voor een 
ontegensprekelijke “Aardige duit in de kas van PE Vlaams-

Brabant” gezorgd. De eerste cijfers geven weer dat de 

schenkingen aan een gemiddelde van 125€ (bruto) aan de man 

werden gebracht. Onze dank aan allen om ons via deze weg van 

meer financiële slagkracht te hebben willen voorzien! 

 

Het Bestuur van Vlaams-Brabant 

Verantwoordelijke uitgever 

 

Bonnenverkoop ten gunste van PE 

Vlaams-Brabant op PITTS. 


