JAARVERSLAG VAN HET PROVINCIAAL COMITE PE VLAAMS-BRABANT 2019-2020
Het provinciaal comité is sinds september 2020 als volgt samengesteld :
- voorzitter : de heer Claeskens Eddy
- o/voorzitter : de heer Wees Albert
- secretaris-verslaggever : de heer Dardenne Danny
- mandataris : de heer Joossens Rudi
Het voltallig comité vergaderde het afgelopen seizoen 7 keer
In totaal waren er nog 57 verenigingen aangesloten in 2020 . Dit betekent dat er weerom 4 verenigingen
ontbonden werden. De ontbinding of fusie van de verenigingen dient bepaald te worden door de algemene
ledenvergadering van de maatschappij conform de statuten van de KBDB en voorgelegd aan het comité van de
PE.
In 2020 betaalden nog 2.502 leden hun bijdrage, zijnde 48 leden minder dan in 2019. Deze 2.502 leden zijn
met 307 tandemleden aangesloten bij 2198 hokken.
In onze afdeling werden er nog 142.056 ringen verkocht. Dit zijn er 4.836 minder dan in 2019
(gemiddeld 64 ringen per hok).
De ringen worden aan de verenigingen bedeeld op maandag 28/12/20 (van 9 – 12 u) te Halle of via een
mandataris, voor zover dit werd opgegeven. Meer info volgt later.
Nadien zullen er nog enkel ringen beschikbaar zijn op bondszetel te Halle (alle dagen van 9 – 12 u open)
Onze afdeling scoort ook dit jaar vrij goed in de nationale kampioenschappen.
59 vermeldingen in één van deze kampioenschappen en 76 vermeldingen in een reeks van de nationale
asduiven.
Daarnaast werden 16 zonale overwinningen behaald (21 in 2019)
Ook noteerden we dit jaar 6 nationale winnaars in onze rangen. (idem als 2019)

Nationale Algemene Vergadering 23 oktober 2020
De prijs van de ring voor 2021, voorgesteld aan de minister, bedraagt 1,00 € (dus geen verhoging)
Liefhebbers betalen vanaf hun 151ste ring 2 euro extra, vanaf hun 301ste ring 4 euro extra. Dit bedrag zal net
als vorig jaar rechtstreeks door de KBDB aan de liefhebber gefactureerd worden. De verenigingen verkopen
hun ringen dus aan de liefhebbers voor 1,00 Euro / ring ongeacht het aantal.
Alle duiven van 2019, 2020 en 2021 (vliegers en kwekers) alsook alle vliegers van eerdere jaartallen die men
van derden heeft gekregen of aangekocht, dienen verplicht gemuteerd op naar het lidnummer van hok dat er
mee aan wedstrijden deelneemt.
-

Invoering van nieuwe poelbrief voor de nationale vluchten

-

Zones op nationale vluchten. Nog te onderzoeken op het Nationaal Sportcomité van januari 2021.

-

Op alle vluchten manueel geklokte duiven voorzien van een speciale chipring voor controle met het
KBDB systeem.

-

Belang van volledige informatie aangaande spelwijze en dubbelingen binnen een provincie met het oog op
de automatische berekening van alle kampioenschappen nationaal en provinciaal.

-

Vanaf 2021 verzegelingstrips voor de manden op alle vluchten. Geen loodjes meer.

Wijzigingen nationaal sportreglement
Art. 37 § 8

…

Elektronische ringen die om welke reden dan ook bij de inkorving dienen vervangen te worden,
worden in de vereniging bewaard tot het einde van het sportseizoen met vermelding van de naam
en het lidnummer van de liefhebber evenals de datum en de benaming van de wedvlucht;
Art. 37 § 10
Het inkorven van port/leerduiven van buiten de deelnemingszone van de vereniging/het samenspel
(indien de vereniging geen lokaal spel heeft) is niet toegelaten tenzij anders bepaald door de
PE/SPE.
Art. 98
(Niet van toepassing in 2021 ingevolge de covid-19 pandemie)
Tekst boven art. 105
De datum in de tekst boven art. 105 van het NSR zal worden aangepast:
Opschorting van de artikels 105 t.e.m. 111 voor wat betreft de verplichting tot het betalen van de 3%. De
administratieve verplichtingen, zoals vermeld in art. 105 t.e.m. 111 NSR, blijven evenwel behouden. Deze
opschorting geldt voor de verkopingen (datum van verkoop) vanaf 01.01.2016 t.e.m. 31.10.2021.

Allerlei
- Verder blijft de verplichte enting tegen het paramyxovirus gelden. De vereiste documenten werden/worden
aan de verenigingen bedeeld.
- De comitéleden dringen erop aan dat alle verenigingen op het infoblad van de KBDB een correspondent
zouden opgeven die een e-mailadres bezit. Naar de toekomst toe zal dit de communicatie naar de verenigingen
toe vergemakkelijken.
- Eveneens wordt bij de liefhebbers aangedrongen om zoveel mogelijk een e-mail adres op te geven gezien
de verdwaalde duiven hen per e-mail kunnen gemeld worden.
-

Provinciale kampioenenviering wordt opgeschoven ingevolge Corona.

De leden van het provinciaal comité houden eraan om alle actieve bestuursleden en medewerkers, die in 2020
ten dienste hebben gestaan voor onze sport, van harte te danken.

***

