
          

 

 Nationale buitengewone algemene vergadering 

op woensdag 28 februari 2018 om 13u30, 

in het administratieve KBDB-gebouw, gelegen Gaasbeeksesteenweg 52-54 te 1500 HALLE. 
 

 

DEFINITIEVE DAGORDE 

 

 

1. WIJZIGING AAN DE KBDB-STATUTEN 

 

Art. 23 

(.....) 

 

 

Derde nationale statutaire algemene vergadering in oktober: 

1. Goedkeuring van het proces-verbaal betreffende de kiesverrichtingen, opgesteld door de 

nationale raad van beheer en bestuur conform de bepalingen van artikel 34  van de statuten, en 

van de stemtelling evenals de goedkeuring van de verschillende verkiezingen;  

(dit punt is slechts verplichtend tijdens de jaren van verkiezing) 
Het voorstel tot wijziging wordt goedgekeurd. 

 

DE EERSTE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING 2018  

 

de eerste statutaire algemene vergadering (1ste deel), 

voorgeschreven bij artikel 23 van de statuten, 

woensdag 28 februari 2018 om 13u30, 

 

DEFINITIEVE DAGORDE 

 

 

1. PLICHTENLEER (ZONDER pers) 

a)Klacht van de HH. Oorts Jozef & De Winter Juliaan t/ de HH. Bruurs Alfons, Bodengien Pascal, 

Huybrechts Marc & Van Vlierberghe Guido  

b)Klacht van het Openbaar Ministerie t/ dhr Oorts Jozef 

c)Klacht van dhr Danneau Jean-Jacques (als voorzitter van de vereniging “La Frégate Saint-Amand”) t/        

dhr Palm Jean-Pierre  

 

2. Goedkeuring van de notulen van de statutaire nationale algemene vergadering van 25.10.2017 

De notulen worden goedgekeurd. 

 

3. Voorstel tot uitsluiting – nihil  

 

4. Aanvraag tot opheffing van uitsluiting en tot het verlenen van eerherstel – nihil  

 

5. Goedkeuring van de beslissingen genomen door de algemene vergaderingen van de PE/SPE  

De beslissingen worden goedgekeurd. 

 

6. Onderzoek van de verslagen van: 

a)de nationale raad van beheer en bestuur  

b)financieel  

c)censoren  

       De verslagen worden goedgekeurd. 

 

7. Goedkeuring van de rekeningen 2016-2017  
De rekeningen 2016-2017 worden goedgekeurd. 

 



 

8. Stemming van de begroting 2017-2018 

De begroting 2017-2018 wordt goedgekeurd. 

 

9. Voorstellen tot wijzigingen aan de KBDB-reglementen  

NATIONAAL SPORTREGLEMENT 

Art. 10, 98§2 & 101§5 

De voorstellen tot wijziging van het Nationaal Sportreglement worden aangenomen. (zie hierna) 

 

10. Definitieve organisatie van het komende sportseizoen en vaststelling van de criteria van de nationale 

kampioenschappen  

       a)Dubbelingen PE/SPE op (inter)nationale wedvluchten 2018 

        a1) Geen verplichte dubbeling PE/SPE op de (inter)nationale wedvluchten 2018  

a2) Dubbeling PE/SPE op (inter)nationale wedvluchten enkel mogelijk indien wordt ingekorfd in de PE/SPE 

alwaar het duivenhok is gelegen. 

        a3) Poelebrief PE/SPE identiek aan nationaal model 2017 

       b)Afschaffing gummiringen op de nationale grote halve-fond wedvluchten    

       Er werden geen opmerkingen genoteerd. 

 

11. *VERKIEZINGEN sessie 2018 – 2024 

a)Onderzoek van eventuele klachten over het verloop van de verkiezingen gehouden in de schoot van de 

PE/SPE 

Akte genomen. 

 

*VERKIEZINGEN WEST-VLAANDEREN sessie 2018-2024 

a)Procedure voor het tellen van de stemmen (lezing van het PV van beweringen en zwarigheden) 

b)Bekendmaking van de resultaten (lezing van de PV van sluiting van stemming)  

       Voor de resultaten, klik hier.  

 

 

 

Bijlage punt 9 definitieve dagorde statutaire nationale algemene vergadering 28/02/2018 

8. Voorstellen tot wijziging aan de KBDB-reglementen 

------------------------------------------------------------------------------ 

a) NATIONAAL SPORTREGLEMENT 

art. 10 – inlassing van vetgedrukte tekst en schrapping van laatste § 

Zijn enkel toegelaten : 
op internationaal en nationaal vlak : de horizontale dubbelingen aangekondigd en erkend  
door de inrichter van de hoofdprijskamp.  
op interprovinciaal, provinciaal, regionaal en lokaal vlak : alle dubbelingen  

 aangevraagd op het vluchtprogramma en dus goedgekeurd door de PE/SPE. 
  

In geen enkel geval kan de inschrijving tot die dubbeling(en) aan de liefhebbers of inkorvende 
verenigingen worden opgelegd. 
  

Verplichte dubbelingen: 
voor de internationale vluchten: de nationale dubbeling en de lokale dubbeling 

voor de nationale vluchten: de zonale dubbeling en de lokale dubbeling 

  

De liefhebber die in een andere PE/SPE inkorft dan de PE/SPE alwaar zijn duivenhok is gelegen, 
kunnen in geen enkele uitslag PE/SPE worden geklasseerd. 
  

Voor iedere dubbeling dienen de duiven in rangorde te blijven van inschrijving van de 
hoofdprijskamp. 
  

https://www.kbdb.be/images/nationaal/AV/2018/West-Vlaanderen%20verkiezing.pdf


Voor verticale en horizontale dubbelingen en voor zover de liefhebber vrijwillig beslist voor een 
dubbeling in te schrijven dienen de duiven in rangorde te blijven van inschrijving voor de 
hoofdprijskamp. 
 
art. 98 § 2 – inlassing van vetgedrukte tekst 

De eerst aangekomen duif van iedere liefhebber in elke categorie zal verplicht worden geconstateerd en 

gecontroleerd. Bij gebrek, zal ze één seconde nà de eerste controle worden geklasseerd. Indien deze nalatigheid 

meerdere duiven betreft, zullen deze, na de eerste controle, geklasseerd worden, van seconde tot seconde, in 

volgorde van bestatiging. Indien geen enkele controle werd uitgevoerd zullen alle bestatigingen worden 

geannuleerd. De verplichte termijn voor controle, zoals voorzien in § 6 van huidig artikel,  vervalt voor de 

gehandicapte liefhebber die, een ondertekend en jaarlijks hernieuwbaar attest van de dokter, waarin deze laatste 

bevestigt dat bewuste liefhebber wegens zijn handicap de door de KBDB opgelegde controle niet kan uitvoeren, 

heeft overgemaakt aan zijn inkorvingslokaal en de KBDB en door deze beiden werd aanvaard en goedgekeurd. 

 

art. 101 § 5 – inlassing van vetgedrukte tekst 

De verplichte termijnen voor het aanmelden, zoals vermeld in § 1, § 2 & § 3 van huidig artikel, vervallen voor 

de gehandicapte liefhebber die, een ondertekend en jaarlijks hernieuwbaar attest van de dokter, waarin deze 

laatste bevestigt dat bewuste liefhebber wegens zijn handicap de door de KBDB opgelegde aanmelding niet kan 

uitvoeren, heeft overgemaakt aan zijn inkorvingslokaal en de KBDB en door deze beiden werd aanvaard en 

goedgekeurd.  

 

------------------------------------------------------- 

 

  

Grote halve-fond Fond Grote Fond
26/05/2018 Bourges I (Oude + Jaarlingen) BU

2/06/2018 Limoges I (Oude) BV

9/06/2018 Châteauroux I (Oude + Jaarlingen) KBDB Valence  (Oude) CFW

16/06/2018 Cahors  (Oude) CC

22/06/2018 Pau  (Oude) CJ

23/06/2018 Argenton I (Oude + Jaarlingen) OVV Brive (Oude + jaarlingen) BV

29/06/2018 Agen (Oude + Jaarlingen) Télévie

30/06/2018 Guéret (Oude + Jaarlingen) KBDB Montélimar (Oude + Jaarlingen) CFW

6/07/2018 Barcelona  (Oude) CC

7/07/2018 Châteauroux II (Oude + Jaarlingen) KBDB Limoges II (Oude + Jaarlingen) BV

13/07/2018 St Vincent (Oude) BV

14/07/2018

15/07/2018 Jarnac (Oude + Jaarlingen) DH

20/07/2018 Marseille  (Oude) CFW

21/07/2018 Argenton II (Oude + Jaarlingen) DH Libourne (Oude + Jaarlingen) Indép

27/07/2018 Narbonne (Oude + Jaarlingen) Indép

28/07/2018 Tulle (Oude + Jaarlingen) Télévie

3/08/2018 Perpignan  (Oude) BV

4/08/2018 Bourges II (Oude + Jaarlingen + Jonge) BV Angoulême (Oude + Jaarlingen) Indép

11/08/2018 Châteauroux III (Oude + Jaarlingen + Jonge) KBDB

18/08/2018

25/08/2018 Argenton III (Oude/Jaarlingen + Jonge) OVV

1/09/2018

8/09/2018 Châteauroux IV (Oude/Jaarlingen + Jonge) KBDB

CATEGORIEEN
Oude + Jaarlingen = 2 aparte wedstrijden nl. 1 voor oude duiven en 1 voor jaarlingen

Oude/Jaarlingen = 1 wedvlucht voor oude duiven EN jaarlingen samen

Kalender van de (inter)nationale wedvluchten 2018

 
 Oude/jaarlingen = 1 wedvlucht voor oude EN jaarlingen samen. 

 

 

 

 

 

        


