
1.2 

PROVINCIALE ENTITEITEN (P.E) 
 

EN 

 

SAMENGEVOEGDE PROVINCIALE 

ENTITEITEN(SPE) 

 
Art. 1. (NAV 25.02.2015) 

 

De artikelen 27, 28, 29 en 30 van de statuten van de KBDB beheren meer in het bijzonder de PE/SPE die ten 

allen tijde de statuten en reglementen van de KBDB dienen na te leven. 

 

De PE/SPE zullen jaarlijks vrij hun kampioenendagen kunnen inrichten met uitzondering evenwel van het 

weekend waarop de Nationale Dagen plaatsvinden. 

 

Volgende aanvullende modaliteiten zijn van toepassing : 

 

ALGEMENE VERGADERINGEN VAN DE PE/SPE 
 

A. Samenstelling : 
 
Art. 2. 

 

Overeenkomstig de artikelen 28, 29 en 30 van de statuten van de KBDB zijn de algemene vergaderingen 

samengesteld uit de afgevaardigden van de bij de entiteiten aangesloten duivenliefhebbersverenigingen. 

 

Art. 3.  

 

geschrapt 

 

Art. 4.  

 

De afgevaardigde of zijn gebeurlijke plaatsvervanger gelast de duivenliefhebbersvereniging te 

vertegenwoordigen op de algemene vergadering, zal verplichtend aangeduid zijn, hetzij door een stemming op 

de algemene vergadering van de duivenliefhebbersvereniging, hetzij door een beslissing van het bestuur van de 

duivenliefhebbersvereniging. 

 

De personen vallende onder toepassing van artikel 9 van de KBDB-statuten en artikel 26 van de statuten van de 

duivenliefhebbersverengingen, mogen geen duivenliefhebbersvereniging vertegenwoordigen op de algemene 

vergaderingen.  De afgevaardigde of zijn plaatsvervanger, drager van de volmacht, mag slechts de eigen 

duivenliefhebbersvereniging vertegenwoordigen. 

             

Art. 5 

 

De comités van de PE/SPE houden nazicht over de rechten van de afgevaardigden van de 

duivenliefhebbersverenigingen bij de algemene vergadering. 
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2.3 

Art. 6. 

 

Ingeval van belet dient de afgevaardigde die officieel gelast is de duivenliefhebbersvereniging te 

vertegenwoordigen, zijn plaatsvervanger alsook de duivenliefhebbersvereniging hiervan in kennis stellen.  In dit 

geval zal de volmacht vóór het openen van de zitting, aan de voorzitter van de vergadering worden overhandigd. 

 

B. Datum en plaats : 
 
Art. 7. (NAV 28.10.2015) 

 

De algemene vergaderingen van de PE/SPE worden bijeengeroepen door de PE/SPE, per brief of per mail, ten 

minste vier weken vòòr de vastgestelde datum.  De voorlopige dagorde zal op de uitnodiging voorkomen. 

 

Art. 8.  

 

De plaats waar de algemene vergadering zal worden gehouden, wordt vastgesteld door de raad van beheer van de 

KBDB, op voorstel van de betrokken PE/SPE. 

 

C. Kandidaturen : 
 
Art. 9. (NAV 26.10.2016) 

 

Iedere kandidaat voor een arrondissementeel mandaat in de schoot van de KBDB zal zijn kandidatuur, via een 

duivenliefhebbersvereniging, die dient te bevestigen dat de kandidaat regelmatig aan prijskampen deelneemt, 

indienen ten bondszetel ten laatste de tweede vrijdag van de maand mei die de verkiezingen voorgaat 

(poststempel telt)  vóór 12 uur ’s middags (per fax, per mail, afgeven op de zetel van de KBDB). 

 

Een kopie van de identiteitskaart van de kandidaat evenals een exemplaar van de plichtenleer van de KBDB, 

gedagtekend en ondertekend door de kandidaat na aanbrenging van de vermelding “gelezen en goedgekeurd”, 

dient bij de kandidatuur te worden gevoegd. Een exemplaar van de plichtenleer kan bekomen worden op de 

nationale zetel van de KBDB.     

 

De aanvaarding van de kandidatuur zal na advies van de betrokken entiteit, voorgelegd worden aan de nationale 

raad van beheer en bestuur 

 

Bij de hernieuwing van de mandaten, dienen de leden van een associatie onder mekaar uit te maken wie 

gebeurlijk zijn kandidatuur zal stellen als mandataris van de KBDB; bedoelde overeenkomst zal schriftelijk ter 

kennis worden gebracht van de Bondszetel, ook ten laatste de tweede vrijdag van de maand mei die de 

verkiezingen voorgaat (poststempel telt) vóór 12 uur ’s middags (per fax, per mail, afgeven op de zetel van de 

KBDB), met uitzondering evenwel indien het tweede tandemlid minderjarig is. 

 

De kandidatuur die niet vergezeld is van de vereiste documenten zal onontvankelijk worden verklaard. 

 
De voorstelling van de uittredende en herkiesbare kandidaten zal geschieden door deze te klasseren per 

arrondissement volgens het aantal stemmen behaald op de vorige stemming, te beginnen met de kandidaat die 

het grootste aantal stemmen heeft behaald. 

 

Hun namen zullen gevolgd worden door de vermelding “uittredend en herkiesbaar lid”.  De nieuwe kandidaten 

zullen vervolgens geklasseerd worden per alfabetische volgorde. 
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3.3 

D. Dagorde : 
 
Art. 10. (NAV 28.10.2015) 

 

De definitieve dagorde zal aan de duivenliefhebbersverenigingen van de PE/SPE worden toegestuurd, per brief 

op per mail, ten minste tien dagen vóór de datum van de algemene vergadering. 

 

E. Buitengewone algemene vergadering : 
 
Art. 11. (NAV 28.10.2015) 

 

De nationale  raad van beheer en bestuur mag , hetzij op eigen initiatief , hetzij op vraag van de betrokken 

entiteit of nog op vraag van een groep duivenliefhebbersverenigingen die samen éénvijfde van het totaal van de 

stemmen van de entiteit vertegenwoordigen algemene vergaderingen bijeenroepen. Deze worden 

bijeengeroepen, per brief of per mail, door de nationale voorzitter.  

 

F. Quorum : 
 
Art. 12.  

 

Met uitzondering van de interprovinciaal afgesloten akkoorden inzake sportieve aangelegenheden beraadslagen 

de algemene vergaderingen geldig over alle zaken die betrekking hebben met de entiteit, welk ook het aantal 

stemmen of vertegenwoordigde duivenliefhebbersverenigingen zijn.  De beslissingen worden genomen bij 

meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. 

             

G. Rechten van de algemene vergadering : 
 

Art. 13. 

 
De algemene vergaderingen zijn soeverein wat betreft de zaken die betrekking hebben op de entiteit.  Bijgevolg 

kan geen beroep worden aangetekend tegen hun beslissingen tenzij wordt vastgesteld dat de statuten en 

reglementen van de KBDB werden overtreden. 

 

Zij bezitten de macht om eerder genomen beslissingen in te trekken en om het onmiddellijk in werking treden 

van de genomen beslissingen voor te schrijven. 

 

De algemene vergadering mag haar machten overdragen aan de entiteit. 

 

H. Vertegenwoordiging van de PE/SPE : 
 
Art. 14. (NAV 26.10.2016) 

 

De arrondissementen zullen in de schoot van de PE/SPE vertegenwoordigd worden in evenredigheid met de 

belangrijkheid van het aantal aangeslotenen die het arrondissement bewonen, zoals voorzien bij artikel 15 van de 

statuten (adres hok). 

 

Zo arrondissementen in de schoot van een PE/SPE niet kunnen worden vertegenwoordigd, zal de samenvoeging 

van twee aanpalende arrondissementen worden uitgevoerd. 

 

Zo ondanks deze samenvoeging aan deze arrondissementen nog steeds geen zetel kan worden toegekend, zal de 

eenmaking plaatsvinden tussen meerdere arrondissementen totdat het vereist quorum wordt bekomen. 
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           4.3 

De eenmaking van het kleinste arrondissement zal geschieden met het of de aanpalende arrondissement(en) die 

het kleinst aantal leden tellen. 

 

De 10 provincies worden beschouwd als” een provinciale entiteit” (PE) en behouden een minimum van 3 

mandatarissen teneinde een goede dienstverlening naar de aangesloten leden te verzekeren. 

 

De PE met meer dan 1.500 leden krijgen één  supplementair mandaat per volledige schijf  van 750 meer 

aangesloten leden. 

 

De PE met minder dan 1.500 leden zullen zich hergroeperen in samengevoegde provinciale entiteiten (SPE) 

De geografische ligging en de taal zijn essentiële elementen die in overweging dienen genomen bij de 

samenvoeging. 

 

Art. 15. 

 

De verkiezingen van de uittredende en herkiesbare leden van de PE/SPE zullen geschieden volgens 

kandidatenlijsten per provincie (PE) en daarna per arrondissement.  De aangesloten leden van een SPE kunnen 

enkel stemmen voor de kandidaten van hun PE (oude provincie).De kandidaten worden verkozen voor het aantal 

te begeven zetels in de volgorde bepaald door het aantal van de door ieder van hen bekomen stemmen.  

 

I. Verkiezingen :  
 
Art. 16. NAV 26.10.2016 – 22.02.2017) 

 
De lijsten van de kandidaten voor de verkiezingen in een Franstalige PE/SPE, zullen worden gepubliceerd in de 

“Bulletin National en/of op de KBDB-website” en deze van de kandidaten in een Nederlandstalige PE/SPE 

worden gepubliceerd in het “bondsblad en/of op de KBDB-website” en dit ten laatste op 1 september.  

 

Deze lijsten zullen vooraf worden opgesteld door de nationale raad van beheer en bestuur op basis van de 

gegevens vermeld in artikel 6 van onderhavig reglement. De nationale raad van beheer en bestuur zal, na het 

sluiten van de termijn voor indiening van de kandidaturen zo spoedig mogelijk samenkomen.  

 

Opdat alle toekomstig verkozen mandatarissen hun ganse PE zouden vertegenwoordigen en niet bij voorrang 

hun eigen arrondissement en opdat alle arrondissementen, in verhouding tot het aantal aangesloten leden zouden 

vertegenwoordigd zijn, zullen alle aangesloten kiezers van een PE gelijktijdig kunnen kiezen voor één, 

naargelang het aantal te begeven zetels, voor meerdere kandidaten, vertegenwoordigers van de verschillende 

arrondissementen in de schoot van hun PE.  

 

In ieder geval zullen de leden in regel met hun aansluiting op 30 juni van het jaar van de verkiezing hun 

persoonlijke stem uitbrengen aan de hand van voor hun PE specifieke stembrief. Deze stembrief zal via de post 

worden toegestuurd door de nationale zetel van de KBDB ten laatste op 30 september.  

 

Benevens de stembrief, gemerkt met een speciaal teken om de onschendbaarheid te verzekeren, zal de zending 

ook een omslag bevatten, door het aangesloten lid te gebruiken om zijn verzegelde keuze, ten laatste op 15 

oktober (poststempel telt), terug te sturen naar de door de nationale raad van beheer en bestuur aangeduide 

gerechtsdeurwaarder . 

 

Op straffe van ongeldig verklaring van de stem, dient uitsluitend de vooraf met het adres van de door de 

nationale raad van beheer en bestuur aangeduide gerechtsdeurwaarder bedrukte omslag gebruikt. Deze omslag 

zal eveneens gemerkt zijn met een speciaal teken om de onschendbaarheid te verzekeren. Stembiljetten waarvan 

de vorm en de afmetingen veranderd zijn, die binnenin een papier of een voorwerp bevatten of die de kiezer 

herkenbaar heeft gemaakt door er een teken, een tekst of een doorhaling op aan te brengen, zijn ongeldig.  

De aldus teruggestuurde en gesloten omslagen zullen door de gerechtsdeurwaarder  per PE worden gesorteerd, 

geteld en bewaard op zijn kantoor. 

 
De agenda van de derde algemene vergadering heeft verplicht als eerste punt de goedkeuring van het PV van de 

kiesverrichtingen, opgesteld door de nationale raad van beheer en bestuur overeenkomstig artikel 34 van de 

statuten.  
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5.3 

Stembrieven toegestuurd in niet gesloten omslagen of aan § 6 niet conforme omslagen evenals stemmen 

uitgebracht op niet officiële stembrieven worden automatisch en verplichtend als ongeldig verklaard. De door de 

nationale raad van beheer en bestuur aangeduide gerechtsdeurwaarder zal een PV van sluiting van de stemming 

opstellen waarbij de resultaten van de stemming zullen worden opgenomen vertrekkend van de identiteit van de 

verkozen kandidaten.  

 

Deze PV’s zullen worden ondertekend door de gerechtsdeurwaarder en worden overhandigd aan het presidium 

op de dag van de nationale algemene vergadering.  

 

Ieder bezwaar zal het voorwerp uitmaken van PV van beweringen en zwarigheden, opgesteld en ondertekend 

door de gerechtsdeurwaarder.Dit proces-verbaal zal eveneens worden overhandigd door de gerechtsdeurwaarder 

aan het presidium op de dag van de derde nationale algemene vergadering. 

 
Wanneer het geheel van PV’s van sluiting van de stemming en de eventuele PV’s van beweringen en 

zwarigheden van alle PE aan het presidium van de algemene vergadering zullen overhandigd zijn, zal de 

nationale voorzitter, bijgestaan door de leden van het presidium, lezing geven van de eventuele PV’s van 

beweringen en zwarigheden teneinde een beslissing te treffen aangaande de betwiste punten. De beslissing(en) 

zullen bij gewone meerderheid van de leden van de algemene vergadering worden getroffen met uitzondering 

van de leden van de betrokken PE.  

 

Deze stemming zal op een soevereine manier een einde stellen aan de gerezen bezwaren, zonder dat ze nog kan 

worden betwist door ieder persoon die zich benadeeld zou voelen door de getroffen beslissing. Na beslissing 

over de eventuele vastgestelde bezwaren, zal de nationale voorzitter de schorsing van de algemene vergadering 

bevelen zodat de aangestelde gerechtsdeurwaarder de telling van de stemmen, opgeschort door het PV van 

beweringen en zwarigheden, kan hervatten. Na het beëindigen van deze stemtelling, zal hij/zij het PV van 

sluiting van de stemming ondertekenen en persoonlijk overhandigen aan het bureau dat de nationale algemene 

vergadering voorzit.  

 

Pas nadat de voorzitter zich ervan heeft vergewist dat alle PV’s van sluiting van stemming in zijn bezit zijn, zal 

hij overgaan tot de bekendmaking van de resultaten van de verkiezingen van het geheel van de betrokken PE.  

 

De kandidaten voor de verkiezing die geen deel uitmaken van de algemene vergadering, zullen op dat ogenblik 

als toeschouwer de zaal mogen betreden om de bekendmaking te aanhoren.  

 

Het resultaat van de verschillende verkiezingen en de naam van de verkozen kandidaten binnen de verschillende 

PE zullen in het PV van de nationale algemene vergadering worden opgenomen om uiterlijk binnen de 30 dagen 

te worden betekend aan de comités van de PE/SPE en aan de bij de verkiezing betrokken kandidaten.  

 

De stembrieven worden, verzegeld, per PE bewaard, voor gebruik in geval van eventuele betwisting(en). De 

personen die een rechtstreeks belang hebben bij de verkiezing in hun PE/SPE kunnen in voorkomend geval de 

geldigheid van de uitslagen betwisten bij middel van een aangetekend schrijven gericht aan de nationale 

voorzitter van de KBDB en dit binnen de 15 dagen na de betekening van de uitslagen. Deze laatste heeft de 

plicht de eerstvolgende nationale raad van beheer en bestuur te informeren van het (de) beroep(en) zodat deze 

het punt kan toevoegen op de dagorde van de volgende algemene vergadering van januari of februari. Deze 

algemene vergadering beslist bij gewone meerderheid met ontzegging van stemrecht aan de mandatarissen van 

de betrokken PE. Haar beslissing is soeverein en definitief vanaf de betekening aan het betrokken comité van de 

PE/SPE of aan de personen die het bezwaar hebben ondertekend 
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6.3 

J. Leiding van de PE/SPE : 
 

Art. 17.  (NAV 26.10.2016 – 26.10.2018) 

 
De PE/SPE wordt geleid door één comité dat zich zal schikken naar de richtlijnen door de KBDB gegeven. Zij vergaderen in 

functie van de noodwendigheid en rekening houdend met het toegekend budget. 

 

De samenstelling van dit comité geschiedt volgens de beschikkingen voorzien in art. 14 van het huidig reglement. Het aantal 

leden wordt bepaald door het getal van één mandaat per 750 aangesloten leden en mag niet lager zijn dan drie per provincie. 

 

De PE/SPE stelt zijn kandidaten voor  de nationale mandaten en deze in haar schoot, die haar van rechtswege toekomen, voor 

aan de KBDB  

Indien een voorstel wordt onderworpen aan een stemming dan dient de PE/SPE, bij gelijkheid van stemmen (3 ronden), te 

beslissen aangaande de voor te stellen kandidaat en dit door middel van het anciënniteitbeginsel als mandataris in de schoot 

van de KBDB. Bij een nieuwe gelijkheid zal de leeftijd van de mandataris doorslaggevend zijn m.n. de oudste in leeftijd zal 

worden voorgesteld. 

 

Indien een voorstel onderworpen wordt aan een stemming zal bij staking van stemmen het voorstel als verworpen worden 

beschouwd. 

 

Het comité van de PE/SPE kan slechts geldig beslissing nemen wanneer een gewone meerderheid van de 

gekozen mandatarissen aanwezig is. 

 
Indien aan deze voorwaarde niet wordt voldaan mag binnen de 5 dagen een tweede vergadering worden samengeroepen die 

dezelfde punten zal behandelen, welk ook het aantal aanwezige leden is. 

 
Art. 18. 

 
De PE/SPE benoemt in zijn schoot een voorzitter, een vice-voorzitter en een secretaris.  Deze laatste is belast met het 

opmaken van de verslagen van alle vergaderingen. 

 

Deze drie mandatarissen vormen de bestuursraad van de PE/SPE, belast met de afhandeling van de lopende zaken. Zij 

vergaderen in functie van de noodwendigheid en rekening houdend met het toegekend budget. 

 

Alle PE samengevoegd in een SPE moeten vertegenwoordigd zijn in deze bestuursraad. 

 

De drie leden van de bestuursraad van een PE  mogen niet uit één en hetzelfde arrondissement komen., met uitzondering van 

Waals-Brabant. 

 

K. Bevoegdheid van het comité : 
 
Art. 19.  

 

Alle verkozen mandatarissen in de schoot van een PE/SPE vormen het comité van deze entiteit. 

 

Het comité van de PE/SPE is belast met : 

- de toepassing van de statuten en reglementen van de KBDB; 

- het waken over de uitvoering van de beslissingen van de KBDB; 

- de toepassing van de beslissingen van het nationaal sportcomité; 

- het regelen van alle andere sportieve aangelegenheden van de entiteit voor zover mandaat is verleend  

door de algemene vergadering van de PE/SPE ; 

- het geven of weigeren aan duivenliefhebbersverenigingen van de toelatingen voor het inrichten van 

prijskampen of tentoonstellingen en verkopingen; 

- het mededelen van zijn beslissingen aan de nationale raad van beheer en bestuur en het motiveren van 

zijn weigering, iedere keer het daartoe door deze  raad  wordt verzocht; 

het opstellen van zijn wedvluchtkalender en het reglement dat de duivensport in zijn PE/SPE regelt.  Dit 

reglement wordt aan de nationale raad van beheer en bestuur  onderworpen en er door goed- of 

afgekeurd.  Het mag niet strijdig zijn met het nationaal sportreglement;  
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- de uitvoering van de beslissingen van de nationale raad van beheer en bestuur en van deze van de 

algemene vergadering van hun PE/SPE; 

- de inrichting en de reglementatie in het kader van de nationale reglementen van de kamers; 

- het onderzoek van de statuten en reglementen van de duivenliefhebbersverenigingen van de entiteit, met  

   betrekking op overeenstemming met de nationale reglementen. 

- Het onderzoek van de statuten van groeperingen die toelating hebben voor het organiseren van lokale, 

regionale, provinciale, interprovinciale en grote halve fond vluchten 

 

 

L. Onverenigbaarheden : 
 
Art. 20. 

 

Mogen geen deel uitmaken van het comité van de entiteit : alle personen die vallen onder toepassing van de 

artikelen 9 en 26 van de statuten. 

 

*  *  * 


