DE (DIGITALE) BUITENGEWONE
NATIONALE ALGEMENE VERGADERING 2021
buitengewone nationale algemene vergadering
vrijdag 26.02.2021 om 10u00 HALLE.
Gelet op de COVID-19 situatie en in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 20
december 2020 heeft de Nationale Raad van Beheer en Bestuur beslist om deze Nationale Algemene
Vergadering DIGITAAL te organiseren.
1. Wijzigingen aan de STATUTEN
*Art. 22, 24, 26 29,35, 36 en 40

STATUTEN
Art 22
Na § 9
In uitzonderlijke omstandigheden opgelegd door de autoriteiten heeft de Nationale Raad van
Beheer en Bestuur de mogelijkheid om een Nationale Algemene Vergadering te organiseren
waaraan de leden genoemd in dit artikel op afstand kunnen deelnemen door middel van een door
de KBDB ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de leden die op die manier aan
de Nationale Algemene Vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
Nationale Algemene Vergadering wordt gehouden.
De oproeping tot de Nationale Algemene Vergadering omvat een heldere en nauwkeurige
beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de Nationale
Algemene Vergadering.
De leden van het bureau (NRBB) van de Nationale Algemene Vergadering kunnen de Nationale
Algemene Vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.
Het voorstel wordt aanvaard.

Art. 24
Toevoeging als §2
In uitzonderlijke omstandigheden opgelegd door de autoriteiten heeft de Nationale Raad van
Beheer en Bestuur de mogelijkheid om een buitengewone Nationale Algemene Vergadering te
organiseren waaraan de leden genoemd in dit artikel op afstand kunnen deelnemen door middel
van een door de KBDB ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving
van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de leden die op die
manier aan de Buitengewone Nationale Algemene Vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn
op de plaats waar de Buitengewone Nationale Algemene Vergadering wordt gehouden.
De oproeping tot de Buitengewone Nationale Algemene Vergadering omvat een heldere en
nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de
Nationale Algemene Vergadering.
De leden van het bureau (NRBB) van de Buitengewone Nationale Algemene Vergadering kunnen de
Nationale Algemene Vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.
Het voorstel wordt aanvaard.

Art. 26
Mogen geen kandidaat zijn bij de verkiezingen, noch deel uitmaken van een PE/SPE of van nationale
comités van de KBDB:
1. elke aangeslotene die het voorwerp is geweest of uitmaakt van een schorsing
2. de vergunninghoudende liefhebber die een totale verkoop van zijn duiven heeft gehouden of
doen houden, voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de dag van de verkoop, ongeacht
de plaats waar hij is gevestigd;
3. de lokaalhouders;
4. elke vergunninghoudende rangschikker;
5. begeleiders en bezoldigde verzenders van reisduiven;
6. de fabrikanten van duivensportartikelen;
7. elke beheerder, directeur, vertegenwoordiger of kaderlid in de schoot van een firma die zich
bezighoudt met de fabricatie van of de handel in duivensportartikelen;
8. de bezoldigden en loontrekkenden van de KBDB of van een interprovinciaal, provinciaal, regionaal
of plaatselijk orgaan;
9. iedere duivensportjournalist, in hoedanigheid van kroniekschrijver, uitgever, directeur of
beheerder van een duivensportblad en/of krant;
10. - ieder aangeslotene die samenwoont met een persoon zoals vermeld onder punt 1 tot 9;
- alle personen die een bezoldigde bezigheid hebben in rechtstreeks verband met de
duivenliefhebberij. Vallen niet onder dergelijke bezigheden deze waarvoor een forfaitaire
vergoeding en/of onkostenvergoeding wordt uitgekeerd;
11. ieder aangeslotene die in associatie speelt met een persoon zoals vermeld onder punt 1 tot 9;
12. alle aangeslotenen die de leeftijd van 69 jaar bereikt hebben in het jaar van de verkiezingen;
13. alle minderjarige aangeslotenen;
14. elk lid van een associatie waarvan de partner een mandaat vervult in één of ander comité;
15. elke aangeslotene die deel heeft uitgemaakt van het KBDB-personeel.
16. Mogen niet verkozen worden voor een nationaal mandaat in de schoot van de NAV of in de schoot
van een centraal comité zoals voorzien in artikel 36 van de statuten, een mandataris van een
PE/SPE met een bloedverwantschap tot en met de 3de graad met een persoon opgenomen in
punt 8 van dit artikel.
17. - behalve naar behoren gemotiveerde gevallen van overmacht, een mandataris die tijdens een
vorig mandaat ontslag heeft genomen;
18. Iedere mandataris die door fouten in het beheer, begaan tijdens de uitoefening van een vorig
mandaat, schade heeft veroorzaakt aan de KBDB en dewelke door middel van een audit, een
intern onderzoek of via gerechtelijk weg kenbaar werden gemaakt aan de nationale algemene
vergadering
19. Ieder persoon die deel uitmaakt van een comité dewelke wedstrijden inricht zoals voorzien in
artikel 12 van het NSR en anderen met uitzondering van deze georganiseerd door de KBDB of één
van haar regionale, interprovinciale of provinciale entiteiten. (Dit punt zal bij de volgende
verkiezingen in werking treden).
20. Een persoon die tegen de KBDB heeft opgetreden (en die zijn proces heeft verloren) kan zich niet
meer kandidaat stellen voor de volgende verkiezingen.
Het voorstel wordt niet aanvaard.

Art 29
Na § 9
In uitzonderlijke omstandigheden opgelegd door de autoriteiten worden de vergaderingen van
PE/SPE gehouden (i) op de zetel, of (ii) op de plaats aangeduid in de oproepingen, in België of nog
(iii) per telefonisch conferentiegesprek ("conference call") of videovergadering ("video
conference").
In de hypothese van een telefonisch conferentiegesprek of videovergadering, zullen alle kopieën
samen of andere schriftelijke documenten die de stem van de leden van de PE/SPE bevestigen of

uitdrukken, gelden als bewijs van het bestaan en van de inhoud van het genomen besluit. Zij zullen
dienen als basis voor het opmaken van de notulen, die op de volgende vergadering van de PE/SPE
zullen worden goedgekeurd.
Indien deze volgende vergadering opnieuw onder dezelfde vorm van interactieve besluitvorming
plaatsvindt (telefonisch conferentiegesprek of videovergadering), zal een exemplaar van de notulen
voorafgaandelijk worden overgemaakt aan elk lid van de PE/SPE, die zijn eventuele opmerkingen zal
meedelen. De secretaris van de PE/SPE zorgt nadien voor de definitieve opstelling van de notulen,
welke wordt ondertekend door de Voorzitter van de PE/SPE.
Het voorstel wordt aanvaard.

Art. 35 § 4
Tot de exclusieve bevoegdheid van de nationale raad van beheer en bestuur behoren de toepassing
en de uitvoering van
- het reglement ter beteugeling van het gebruik van verboden stoffen bij sportduiven
- de beschikkingen voorzien door artikel 2 van het nationaal sportreglement, artikel 105 van
het nationaal sportreglement (verkoop van duiven) en artikel 105bis van het nationaal
sportreglement
de regels gesteld in artikel 86§3 van het duivenliefhebberswetboek (het niet betalen van de
procedurekosten binnen de door de KBDB-Kamers gestelde termijn).
Het voorstel wordt aanvaard.

Art 36
Toevoeging als § 3
In uitzonderlijke omstandigheden opgelegd door de autoriteiten worden de vergaderingen van de
in dit artikel genoemde comités gehouden (i) op de zetel, of (ii) op de plaats aangeduid in de
oproepingen, in België of nog (iii) per telefonisch conferentiegesprek ("conference call") of
videovergadering ("video conference").
In de hypothese van een telefonisch conferentiegesprek of videovergadering, zullen alle kopieën
samen of andere schriftelijke documenten die de stem van de leden van het desbetreffende comité
bevestigen of uitdrukken, gelden als bewijs van het bestaan en van de inhoud van het genomen
besluit. Zij zullen dienen als basis voor het opmaken van de notulen, die op de volgende vergadering
van het desbetreffende comité zullen worden goedgekeurd.
Indien deze volgende vergadering opnieuw onder dezelfde vorm van interactieve besluitvorming
plaatsvindt (telefonisch conferentiegesprek of videovergadering), zal een exemplaar van de notulen
voorafgaandelijk worden overgemaakt aan elk lid van het desbetreffende comité, die zijn eventuele
opmerkingen zal meedelen. Een personeelslid van de KBDB zorgt nadien voor de definitieve
opstelling van de notulen, welke wordt ondertekend door de Voorzitter van het desbetreffende
comité.
Het voorstel wordt aanvaard.

Art. 40
Toevoeging als §1 (allen van toepassing in 2021)
Covid-19 – ten gevolge van de Covid-19 pandemie kon de testdag niet plaatsvinden. In afwijking van
huidig artikel zal, voor wat betreft het speelseizoen 2021, de standaard 2020 van toepassing zijn.
Het voorstel wordt aanvaard.

DE (DIGITALE) EERSTE STATUTAIRE NATIONALE ALGEMENE VERGADERING 2021
eerste statutaire nationale algemene vergadering
vrijdag 26.02.2021 om 10u00 HALLE.

DEFINITIEVE DAGORDE
1. Goedkeuring van de beslissingen van de statutaire en buitengewone nationale algemene
vergadering van 23.10.2020
De beslissingen werden goedgekeurd.
2. Goedkeuring van de rekeningen 2019-2020
De rekeningen 2019-2020 werden goedgekeurd.
3.

Stemming van de begroting 2020-2021
De begroting 2020-2021 werd goedgekeurd.

4. Vaststelling van de diverse bijdragen voor het volgende dienstjaar (zie lager)
De bijdragen 2022 werden goedgekeurd.
5. Vaststelling van de borgtochten en de forfaitaire bedragen voor de procedurekosten bij de KBDBkamers.
De borgtochten en forfaitaire bedragen 2022 werden goedgekeurd.
6. Onderzoek van de verslagen van :
a. de nationale raad van beheer en bestuur
b. financieel
c. censoren
De verslagen werden goedgekeurd.
7. Goedkeuring van de beslissingen genomen door de algemene vergaderingen van de PE/SPE.
De verslagen werden goedgekeurd.
8. Voorstellen tot uitsluiting en aanvragen tot opheffing van uitsluiting en tot het verlenen van
eerherstel – nihil
9. BENOEMINGEN - nihil
10. OVERSCHRIJVINGEN – prijstoename voor de overschrijving van de buitenlandse duiven.
Vanaf 01.03.2021 zullen de prijzen van de mutaties voor buitenlandse duiven als volgt
worden toegekend :
➔ 2,00EUR / mutatie per buitenlandse duif voor de 5 eerste mutaties. Oppassen ! Elk lidnummer
heeft recht op 5 mutaties per jaar aan dit tarief.
➔ Vanaf de 6de mutatie, zal een supplement van 3,00EUR/mutatie / buitenlandse duif
gefactureerd worden.
Dat supplement zal rechtstreeks worden aangerekend door de KBDB aan het administratief
verantwoordelijk lid vermeld voor dit lidnummer.
Het voorstel wordt aanvaard

11. Voorstellen tot wijzigingen aan de KBDB-reglementen (zie lager) :
a) Nationaal Sportreglement
➔ Art. 2 § 2, 24, 30 § 3, 36, 37, 91 § 1, 108 § 2 en 105 t.e.m. art. 111
➔ Reglement PARAMYXOVIROSE in fine van het NSR (titel + art. 1 + art. 3 + art. 5)
b) Type-statuten van de verenigingen
Art. 12, 23 en 26
c) Plichtenleer
Art. 1.1 en 1.2
12. Organisatie van het komende vluchtseizoen en vaststelling van de criteria van de nationale
kampioenschappen (zie lager)
De criteria van de nationale kampioenschappen worden maandag aanstaande gepubliceerd.

Bijlage punt 4 definitieve dagorde NAV 26/02/2021

B I J D R A G E N 2022
€

25,00

voor de liefhebbers
Een associatie van meerdere liefhebbers betaalt 25 EURO voor het
eerste lid en 10 EURO voor elk bijkomend lid.

€

25,00

voor de aansluitingsbijdragen voorzien door art.9 van de Statuten

€ 100,00

voor de vergezellers

€

voor de hulpvergezellers

50,00

€ 200,00

voor de vervoerfirma’s die geen vergezellersagentschap zijn

€ 300,00

voor de vergezellersagentschappen rechtgevend op een eerste kaart (wordt als agentschap
beschouwd de vergezeller of vergezellers die duiven meenemen van een ganse streek)

€

50,00

voor de vrachtvervoerders (degenen die duiven in opdracht van de vergezellers ophalen en
naar een centraal punt vervoeren en geen vergezellersvergunning bezitten)

€

25,00

voor de regelaars niet-liefhebbers

€

25,00

voor de secretarissen niet-liefhebbers

€ 100,00

zonder uitzondering, voor de lokaalhouders duivenliefhebbers

€ 100,00

zonder uitzondering, voor de lokaalhouders niet-duivenliefhebbers

€ 120,00

voor de oproepers en voor de opstellers van de prijzenlijsten voor openbare
duivenverkopingen (vermeerderd met € 25,00 per openbare verkoping)

€ 100,00

voor de aansluitingsbijdrage van de verenigingen en de bijdrage rangschikkers

€ 100,00

voor de privé-lokalen

€ 100,00

voor de provinciale organisatoren, per aangevraagde vlucht

€ 120,00

voor de interprovinciale organisatoren, per aangevraagde vlucht

€ 500,00

voor de nationale organisatoren, per aangevraagde vlucht

€ 600,00

voor de internationale organisatoren, per aangevraagde vlucht

Bijlage punt 11 a definitieve dagorde NAV 26/02/2021
Voorstellen tot eventuele wijzigingen aan de KBDB-REGLEMENTEN
---------------------------------------------------------------------------------------------A/ het NATIONAAL SPORTREGLEMENT
A1. Deelname van Belgische liefhebbers aan wedvluchten ingericht door verenigingen in het
buitenland – voorzien van een sanctie (art. 2 § 2 van het NSR)
Art. 2 § 2 van het NSR
Het is aan de leden verboden, op straf van voorlopige schorsing door de nationale raad van beheer
en bestuur, deel te nemen aan wedvluchten of leervluchten, tentoonstellingen, manifestaties,
vergaderingen, feestelijkheden, enz... , ingericht door een vereniging (in de zin van artikel 14 van de
KBDB-statuten) die geen lid is van de KBDB.
Een overtreding op de beschikkingen van dit artikel is strafbaar met volgende sancties:
….. (te bepalen door de nationale algemene vergadering)
Enkel de nationale raad van beheer en bestuur is bevoegd om kennis te nemen van overtredingen
van onderhavig artikel.
Bij het vaststellen van een overtreding van dit artikel zal het betrokken lid derhalve worden
opgeroepen door de nationale raad van beheer en bestuur teneinde zijn verweermiddelen voor te
dragen.
Het betrokken lid dient persoonlijk aanwezig te zijn maar kan zich laten bijstaan door een advocaat
of raadgever aangesloten bij de KBDB.
De nationale raad van beheer en bestuur betekent zo spoedig mogelijk haar gemotiveerde
beslissing aan het betrokken lid.
De beslissing van de nationale raad van beheer en bestuur is van rechtswege uitvoerbaar bij
voorraad.
De beslissing van de nationale raad van beheer en bestuur is niet vatbaar voor hoger beroep.
Een verzetsprocedure is enkel en alleen ontvankelijk als het betrokken lid ten genoege van recht
kan aantonen dat zijn niet verschijnen op de zitting van de nationale raad van beheer en bestuur te
wijten is aan een overmachtssituatie.
De invulling van de term “overmacht” behoort tot de soevereine bevoegdheid van de nationale
raad van beheer en bestuur.
De straffen kunnen enkel worden opgeheven door de nationale raad van beheer en bestuur na een
schriftelijke en gemotiveerde aanvraag van betrokkene.
zoals het ook aan Voor onze verenigingen is het verboden is niet-leden aan hun wedvluchten,
leervluchten of andere sportieve activiteiten, te laten deelnemen. Onze verenigingen mogen in hun
schoot geen deelneming aan wedvluchten toelaten van niet-leden.
Dit verbod geldt niet voor tentoonstellingen, manifestaties, vergaderingen of feestelijkheden ingericht
in het buitenland op voorwaarde dat de buitenlandse inrichter of het buitenlands organisme werd
erkend door zijn nationale federatie.
Het voorstel wordt aanvaard

A2. Ingevolge wijziging aan art. 23 van de Type-statuten van de verenigingen kunnen volgende
aangesloten leden deel uitmaken van het bestuur van de vereniging:
- Leden aangesloten in toepassing van art. 9 van de KBDB-statuten
- Leden-duivenliefhebbers in de uitgebreide zin van het woord
(art. 24 van het NSR)

Art. 24 van het NSR
De houders of eigenaars van duivenliefhebberslokalen van de vereniging en alle personen bedoeld in
de artikels 9 en art. 26 van de statuten, mogen geen deel uitmaken van het bestuur van verenigingen
of verbonden, noch van de KBDB-instellingen.
Alle personen, aangesloten in toepassing van art. 9 van de statuten, evenals de ledenduivenliefhebbers aangesloten in een andere vereniging van de PE/SPE of in een andere vereniging
van een aanpalende PE/SPE kunnen deel uitmaken van het bestuur van verenigingen doch niet van
het hoofdbestuur van de vereniging. Zij kunnen slechts deel uitmaken van het bestuur van één
enkele vereniging.
De personen van 71 jaar en ouder mogen echter deel uitmaken van het comité van de vereniging, het
verbond of de groepering.
Het voorstel wordt aanvaard

A3. Beslissing NAV 23/10/2020 – regularisering van een noodkoppeling voor de eerstvolgende
inkorving van de bewuste duif (art. 30 § 3 van het NSR)
Art. 30 § 3 van het NSR
Ingeval van noodkoppeling is de liefhebber verplicht deze duif te regulariseren vóór haar eerstvolgende
inkorving. Bij ontstentenis zal de duif niet in de uitslag kunnen worden opgenomen. Bij recidive zal, naast de
niet-klassering, een boete van 25 EURO/duif dienen betaald te worden aan de KBDB inkorvende vereniging.
De defecte chipringen dienen in het lokaal te worden 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.
De vereniging die bewust en op herhaaldelijk wijze noodkoppelingen uitvoert voor dezelfde liefhebber en
voor dezelfde duiven, zal worden bestraft.
→ sanctie van 375,00/overtreding werd bepaald door de nationale mandatarissen
Het voorstel wordt aanvaard

A4. In overstemming brengen van de Nederlandstalige en Franstalige tekst van art. 36 van het NSR
(art. 36 voorlaatste § van het NSR en vermelding van de datum van de te
hanteren administratieve kaart)
Art. 36 van het NSR
De liefhebber moet op de hoogte zijn dat zijn hok is gelegen in de vastgestelde deelnemingszone, op
straf van eenvoudige nietigverklaring van de prijzen, zonder terugbetaling van de inzetten. De
inrichters hebben niet het recht wijzigingen aan de vastgestelde deelnemingszone aan te brengen
tijdens het vluchtseizoen.
Indien de deelnemingszone een cirkel is, zullen de verenigingen of verbonden in het reglement van
hun wedvluchten, de coördinaten van het middelpunt van deze cirkel vermelden.

Voor de verenigingen is dit middelpunt bepaald, hetzij door de coördinaten van de kerk
(deelgemeente) of de coördinaten van het lokaal van de vereniging. Voor verbonden wordt het
middelpunt aangegeven door de gemiddelden van de X-en Y-coördinaten van de uiterst gelegen
verenigingen of het centrum van het verbond.
De straal wordt uitgedrukt in volledige kilometers.
De verenigingen of verbonden doen de deelnemingszone op een klare en duidelijke wijze kennen in
een tekst die door alle liefhebbers kan worden begrepen. Indien met deelgemeenten wordt gewerkt
dient de administratieve kaart van vóór de fusie van eind 1976 – begin 1977 te worden gebruikt.
De comités van de PE/SPE hebben het recht over de geschiktheid van de door de verenigingen of
verbonden bepaalde deelnemingszones te beslissen.
Onverminderd de bepalingen van de artikelen 4 en 29 van huidig reglement is het de verenigingen of
verbonden ten strengste verboden, onder gelijk welk voorwendsel, gelijk welke liefhebber uit te
sluiten die in de omschreven omtrek woont, die voorkomt op het programma noch het getal van zijn
duiven, noch het bedrag van zijn inzetten te beperken, noch een andere bijdrage te eisen dan deze
voorzien voor de inrichtingskosten.
Behalve in geval van akkoord tussen de betrokken entiteiten zullen de comités van de PE/SPE, ingeval
de stralen of deelnemingszones van hun verenigingen het grondgebied van een andere entiteit
overlappen, de reglementen van deze laatste toepassen.
De aanvragen tot samenspel tussen verenigingen uit verschillende PE/SPE zullen van rechtswege door
de betrokken comités van de PE/SPE dienen te worden goedgekeurd voor de verenigingen uit
aanpalende gemeenten (en niet deelgemeenten – tekst in het Nederlands mag worden behouden in het Frans wordt “après fusion” vervangen door “et non communes partielles”). De inrichter en
het hoofdlokaal zullen steeds dienen gevestigd te zijn in de entiteit die het grootst aantal leden
vertegenwoordigt in het samenspel.
Bij een vastgesteld in gebreke blijven door een comité van de PE/SPE voor de beschikkingen voorzien
door de twee voorgaande paragrafen, zal een beperkte commissie van drie personen aangeduid door
de nationale raad van beheer en bestuur en voorgezeten door de ondervoorzitter bevoegd voor
sportieve aangelegenheden, de betwiste gevallen beslechten.
Het voorstel wordt aanvaard

A5. Voorstel ingediend door de PE Antwerpen:
- vanaf 1 juni geen portduiven meer op de wedstrijden
- bij leervluchten moeten de duiven geen chipring dragen
(art. 37 van het NSR)
→ De leden van het NSC zijn van mening dat
- Punt 1 (portduiven) tot de exclusieve bevoegdheid behoort van de PE Antwerpen;
- Punt 2 (geen chipring op de leervluchten) – leervluchten een bevoegdheid is van de
betrokken PE/SPE
De nationale mandatarissen sluiten zich aan bij het standpunt van de leden van het NSC.

A6. Verplichte gegevens vermeld op alle uitslagen van wedvluchten – samenvatting van de
Spiegellijsten (art. 91 § 1 van het NSR)
Art. 91 § 1 van het NSR
De uitslag van een wedstrijd vermeldt het aantal deelnemende liefhebbers, het totaal aantal
ingeschreven duiven, de samenvatting van de spiegellijsten en alle gegevens nodig voor het nazicht
van de snelheid en de behaalde sommen, de landcode, het nummer en het jaartal van de ring
alsmede het volgnummer van de inschrijving van de geklasseerde duif. Bij de eerstgerangschikte duif
van elke deelnemer wordt ook het totaal aantal ingetekende duiven van de belanghebbende vermeld.
Het voorstel wordt aanvaard

A7. Sanctie vermelden voor liefhebbers dewelke duiven te koop aanbieden die niet op hun naam
staan ingeschreven in het KBDB-bestand – verwijzing naar art. 112 van het NSR
(art. 108 § 2 van het NSR)
art. 108 § 2 van het NSR
Al de te koop gestelde duiven dienen eigendom te zijn van de verkoper.
De gekochte of gekregen duiven zullen door hem verplichtend op zijn naam overgeschreven worden
vóór de verkoop.
Bij een vastgestelde overtreding zullen de sancties, voorzien in art. 112 van het NSR, worden
toegepast nl. het opleggen aan het desbetreffende lid van de KBDB van een administratieve boete
van 25 EURO/duif.
Het niet betalen van deze administratieve boete is tuchtrechtelijk beteugelbaar met volgende
tuchtsancties:
- Administratieve boete van 375 EURO
- Effectieve schorsing van onbepaalde duur tot betaling van het verschuldigde bedrag
- Een verbod, voor onbepaalde duur, tot deelname aan alle kampioenschappen ingericht door of
op enigerlei wijze verbonden met de KBDB en/of FCI.
Het voorstel wordt aanvaard

A8. Onderzoek administratieve verplichtingen “verkopingen”
(herwerking van de art. 105 t.e.m. 111 van het NSR)
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.
Art. 105 NSR
Alle andere verkopingen dan deze op het hok of op internet, zijn openbaar en verlopen verplicht
onder toezicht van een openbaar ambtenaar (notaris of gerechtsdeurwaarder). Met uitzondering
evenwel en mits goedkeuring door de PE/SPE, van een bonverkoping ten voordele van elk van de
kampioenschappen van de aangesloten verenigingen en dit ter gelegenheid van de kampioenendag
van hun leden.
De leden van de KBDB die wensen duiven openbaar te verkopen, dienen hiertoe door de KBDB
gemachtigd te worden.
Om die toelating te bekomen dient de verkoper bij de KBDB een formulier aan te vragen
(beschikbaar op de KBDB-website). Bedoeld formulier voor de openbare verkoop zal volledig

ingevuld en ondertekend aan de KBDB worden teruggezonden : minstens 25 dagen vóór de
verkoop zo het oude en/of jonge duiven betreft en minstens 15 dagen vóór de verkoop zo het gaat
om late jonge duiven.
Door middel van dit formulier dienen volgende inlichtingen te worden verstrekt:
1.naam, voornaam, adres en nummer van het bewijs van lidmaatschap van de K.B.D.B van de
eigenaar van de te koop gestelde duiven;
2.naam en adres van het verkoopsorganisme en van de bij de verkoop tussenkomende openbare
ambtenaar (notaris of deurwaarder);
3.plaats, datum en uur van de verkoop;
4.aard van de verkoop (totale, gedeeltelijke, oude, jonge of late jongen, enz.).

Samen met het aanvraagformulier dient de verkoper een lijst te zenden met:
1. de ringnummers van de te koop gestelde duiven;
2. de ringnummers van de duiven die de verkoper zal behouden;
3. de periode tijdens dewelke de duiven eventueel zullen mogen worden overgewend.
Indien de De verkoper beschikt over de mogelijkheid om de behaalde prijzen op de verkooplijst
wenst te publiceren. , dient hij die prijzenlijst eveneens bij zijn aanvraag te voegen. Op die lijst
mogen uitsluitend worden vermeld de prijzen die aan de hand van uitslagen in het bezit van de
verkoper, kunnen worden gestaafd en gecontroleerd.
Bovendien zal noch in de verkooplijsten, noch in de publiciteitsartikelen die de verkoping voorafgaan,
melding worden gemaakt van behaalde miezen en/of poelen of van getrokken geldsommen.
Die lijst zal bovendien behelzen: de zetel en de naam van de inrichtende vereniging, de
lossingsplaats, het aantal deelnemende duiven per categorie (oude, jaarlingen, jonge), het aantal
door de verkoper ingetekende duiven en de wijze van verdeling van de prijzen (per drie, per vier,
enz.).
Een exemplaar van de officiële verkooplijst met vermelding van het toelatingsnummer zal worden
gedeponeerd bij de KBDB, vóór de verkoopdatum.
De inlichtingen vermeld op de officiële verkooplijst, dienen uiteraard overeen te stemmen met de
inlichtingen die door de verkoper aan de KBDB werden verstrekt.
Voor elke verkoping, ingericht in België of in het buitenland, is de verkoper verplicht:
1. de administratieve kosten, verbonden aan de overschrijving van duiven en, onverminderd de
eventuele supplementaire onkosten te betalen.
2. in de hoedanigheid van aangesloten lid, volgende schijven af te dragen aan de KBDB, ten
bate van de promotie:
3% van het toegewezen bedrag tot 100.000 EURO
2,50% van het toegewezen bedrag vanaf 100.001 EURO tot 200.000 EURO
2% van het toegewezen bedrag vanaf 200.001 EURO.
Indien het bedrag van het percentage hoger ligt dan 10.000 EURO beschikt de nationale raad
van beheer en bestuur over de mogelijkheid om te onderhandelen met de verkoper over het
af te dragen bedrag aan de KBDB.
Te vereffenen binnen de 30 dagen te rekenen vanaf de datum van de verkoop. Bij
ontstentenis zal het percentage van 3% worden toegepast;
3. een afschrift van het proces-verbaal van de verkoop over te maken aan de KBDB. Dit
proces-verbaal dat hij doet afleveren door de tussenkomende ambtenaar, zal vermelden:
naam en adres van de koper(s) en de ringnummers van de door hem (hen) aangekochte
duiven.
De verkoper is verplicht om vóór de datum van de verkoop de kosten voor het overschrijven van
de te koop gestelde duiven te vereffenen.

Voor de verkopingen via internet en op het hok zal de liefhebber een lijst, met vermelding van de
identiteit der kopers van de duiven, overmaken aan zijn respectievelijke PE/SPE, dit binnen de 15
dagen na het beëindigen van de verkoop.
Bij het niet naleven van de hierboven opgesomde verplichtingen zal de liefhebber worden
opgeroepen door de nationale raad van beheer en bestuur van de KBDB teneinde zijn
verweermiddelen voor te dragen. De nationale raad van beheer en bestuur betekent, desgevallend
na het betreffende lid te hebben gehoord, zo spoedig mogelijk zijn gemotiveerde beslissing aan
betrokkene. Deze beslissing is uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande elk verhaal, en zonder
borgstelling en met verbod van kantonnement.
Volgende straffen kunnen door de nationale raad van beheer en bestuur worden opgelegd :
- administratieve boete van 375 EURO per vastgestelde inbreuk
- effectieve schorsing van onbepaalde duur
- een verbod, voor onbepaalde duur, tot deelname aan alle kampioenschappen ingericht door of
op enigerlei wijze verbonden met de KBDB en/of FCI.
Deze straffen kunnen slechts worden opgeheven, door de nationale raad van beheer en bestuur
nadat betrokkene een schriftelijk gemotiveerd verzoek heeft ingediend.
Wanneer op de verkooplijst duiven voorkomen die voorheen door de verkoper werden aangekocht,
zal, voor elk van deze duiven, naam en adres van de oorspronkelijke eigenaar en gebeurlijk van de
achtereenvolgende eigenaars, worden bekendgemaakt.
Het voorstel wordt aanvaard

Art. 105 bis van het NSR
→ Dit artikel dient behouden te blijven aangezien hierin de bepalingen worden vervat voor de
verkoop van de ringen en meer bepaald vanaf de 151ste ring.
Het voorstel wordt aanvaard

Art. 106 van het NSR
De beschikkingen voorzien door art. 105 zijn tevens van toepassing voor de publieke verkopingen
georganiseerd door buitenlandse duivenliefhebbers in België en voor verkopingen georganiseerd in
het buitenland door Belgische duivenliefhebbers, zelfs daar waar de aanwezigheid van een
ambtenaar niet wettelijk is vereist. De buitenlandse liefhebber die in België verkoopt dient
bovendien zijn aansluiting bij zijn nationale federatie aan te tonen.
Elke publiciteit gevoerd langs dag- en weekbladen, circulaires, folders, films of onder gelijk welke
vorm, met het doel verkopingen in binnen- en buitenland te propageren, zal voorafgaandelijk ter
goedkeuring aan de KBDB worden voorgelegd.
Het voorstel wordt aanvaard

Art. 107 van het NSR
De verkoper onder wiens naam de verkoping wordt aangekondigd, blijft aansprakelijk en
verantwoordelijk, zelfs bij een globale afstand aan de persoon of het organisme dat zich met de
verkoping gelast van de te koop aangeboden reisduiven.
→ Dit artikel dient behouden te blijven.

Art. 108 van het NSR
→ De inhoud van dit artikel werd reeds onder hiervoor besproken en dient te worden behouden.

Art. 109 van het NSR
Openbare verkopingen (ingericht in een verkoopszaal, thuis, via internet,…) en ongeacht de
voorgeschreven modaliteiten, worden ofwel aangekondigd als gedeeltelijk ofwel als totaal. Iedere
andere term dan totaal of gedeeltelijk komt niet in aanmerking om te gebruiken in publicaties die de
verkoop aankondigen.
De verkoper blijft verantwoordelijk voor de door hem gebruikte terminologie.
Een totale verkoping brengt automatisch het verbod tot het houden van reisduiven van de laatste
eigenaar van de duiven met zich mee, voor een periode van 2 jaar en de verplichting na de duurtijd
bepaald voor het overwennen, tot het afsluiten van de ingangen van de duivenhokken voor een
periode van 2 jaar. Vanaf het derde jaar mag terug aan wedvluchten worden deelgenomen met
jonge duiven; vanaf het vierde jaar in alle categorieën. Gedurende deze periode van verbod tot het
houden van reisduiven blijft hij onderworpen aan de voorschriften van het
duivenliefhebberswetboek, zelfs indien hij niet meer in het bezit is van een bewijs van lidmaatschap.
Dit verbod zal voortduren voor onbepaalde tijd zolang de liefhebber de verplichtingen voorzien bij
art. 105 § 11 niet zal hebben nageleefd.
Het duivenhok zal gedurende twee jaar uitgeschakeld blijven, voor zover de verkoper het blijft
gebruiken. Ingeval van verhuis blijft dit verbod voor de liefhebber en voor het nieuwe duivenhok
gelden.
Het oude duivenhok zal uitgesloten blijven voor de nog te volbrengen termijn bij beslissing van het
comité van de PE/SPE wanneer dit laatste van oordeel is dat het nationaal sportreglement niet werd
geëerbiedigd.
Bij een totale verkoping mag geen enkele duif worden ingehouden. Alle duiven dienen te worden
toegewezen. Om welke reden ook kan om het even welke duif die op een verkooplijst van een totale
verkoping is voorgekomen, niet opnieuw eigendom worden van de verkoper.
→ Dit artikel dient behouden te blijven.

Art. 110.
De verkoop per lot is toegelaten.
Onverminderd de toepassing van de laatste paragraaf van art. 109, heeft de verkoper de
verplichting aan de KBDB binnen de vijftien dagen na de verkoping, de identiteitsringen te laten
kennen van de duiven die hem zijn overgebleven.
Elke liefhebber die een gedeeltelijke verkoping doet, zal op de verkooplijst melding maken van de
nummers en het jaartal van de ringen van de duiven welke hem toebehoren en niet te koop worden
aangeboden. Hij zal voortaan na aangifte te hebben gedaan zoals voorzien bij de tweede paragraaf
van huidig artikel, nog slechts aan de wedvluchten mogen deelnemen met deze duiven en met
degene die per lot werden aangeboden en hem overbleven.

Tijdens maar ook tot 2 jaar na de datum van een gedeeltelijke verkoping mag geen enkele
toegewezen duif – onder welk voorwendsel ook – opnieuw eigendom worden van de verkoper.
Nochtans zal de verkoper bij een dergelijke verkoping, het recht hebben om de verkoop stop te
zetten van de duiven waarvoor geen opbod werd gedaan. Indien hij dit doet heeft hij de
verplichting aan de KBDB de nummers en jaartallen van de ringen te laten kennen van de duiven
die hij behoudt.
Het voorstel wordt aanvaard

Art. 111 van het NSR
De beschikkingen voorzien bij de artikels 108, 109 en 110 zijn van toepassing op al de leden van een
associatie.
→ Dit artikel dient behouden te blijven.

A9. Reglement PARAMYXOVIROSE in fine van het NSR – ALLE duiven dienen ingeënt te worden en
boete voorzien ingeval van overtreding
(titel + art. 1 + art. 3 + art. 5)
REGLEMENT BETREFFENDE DE VERPLICHTE INENTING TEGEN PARAMYXOVIROSE
VOOR ALLE DUIVEN DIE AAN TENTOONSTELLINGEN OF SPORTMANIFESTATIES DEELNEMEN
ZICH OP HET HOK BEVINDEN
Art. 1
Alle reisduiven die zich op het hok bevinden deelnemen aan een sportmanifestatie of aan een
tentoonstelling moeten ingeënt zijn tegen paramyxovirose. Het speciaal ter beschikking gestelde
officiële document van de KBDB dient hiervoor te worden gebruikt met duidelijke vermelding van
de identiteitsringen van de ingeënte duiven en het licentienummer van de liefhebber. De
liefhebber dient verplichtend de inentingslijsten van ALLE duiven (zowel van de duiven die
deelnemen aan de leer- en wedvluchten als de duiven die zich enkel op het hok bevinden) te
deponeren bij de inkorvende vereniging(en).
Het voorstel wordt aanvaard

Art. 3
Alle inrichters van sportmanifestaties of van tentoonstellingen zullen de duiven, waarvan de eigenaar
bij de inkorving geen vaccinatieattest kan voorleggen, evenals alle andere duiven van dezelfde
liefhebber aan dezelfde wedvlucht moeten weigeren.
Het voorstel wordt aanvaard

Art. 5
Elke inbreuk op het huidig reglement, dient door de inkorvende vereniging, binnen de kortst
mogelijke tijd, gemeld te worden aan de raad van bestuur van de PE/SPE die de duivenliefhebber in
kwestie een verbod oplegt om nog duiven in te korven. Dit verbod wordt opgeheven 21 dagen nadat
een attest van inenting werd ondertekend. Bewuste duif dient, bij beslissing van de inrichter van de
betrokken wedvlucht, verplichtend uit de uitslag te worden genomen.
Ingeval van aanhoudende weigering zich te onderwerpen aan het KB van 28.11.1994 en de richtlijn
van de Europese Gemeenschap van 14.07.1992 zal de nationale raad van beheer en bestuur, na

onderzoek van het dossier, een administratieve boete opleggen van 375 EURO aan zowel de
liefhebber als aan de betrokken vereniging. De beschikking voorzien in §1 van huidig artikel blijft
onverwijld van toepassing.
Bij niet betaling van de boete kan de betrokkene onderworpen worden aan de toepassing van artikel
102 punt 11 van het duivenliefhebberswetboek.
Het voorstel wordt aanvaard

Bijlage punt 11 b definitieve dagorde NAV 26/02/2021

b) STATUTEN VAN DE VERENIGINGEN

Art. 12.
Kunnen geen administratief verantwoordelijk lid worden van de duivenliefhebbersvereniging :
1. al de personen die naast de duivenliefhebber voorkomen op de hoklijst;
2. al de duivenliefhebbers die hun hoklijst indienden in een andere duivenliefhebbersvereniging
van dezelfde entiteit.
Voorstel :
Al de personen die naast de duivenliefhebber voorkomen op de hoklijst kunnen geen administratief
verantwoordelijk lid worden van de duivenliefhebbersvereniging.
Het voorstel wordt aanvaard

Art. 23
De duivenliefhebbersvereniging wordt beheerd door een bestuur van ten minste drie administratief
verantwoordelijke leden, gekozen door de algemene vergadering voor de duur van één jaar en
herkiesbaar.
Hoofdbestuur :
Het bestuur kiest in zijn schoot een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die samen het
hoofdbestuur vormen.
In het hoofdbestuur kunnen uitsluitend personen worden aangeduid die een lidkaart van
duivenliefhebber bezitten van de betrokken vereniging.
Het hoofdbestuur van de vereniging is van rechtswege lid van de privéclub of sponsorclub die naast de
vereniging zal worden opgericht.
Bestuur van de vereniging
Het comité kan ook over een ondervoorzitter, een adjunct-secretaris en een adjunct-penningmeester
beschikken. Deze dienen niet verplichtend in het bezit te zijn van een lidkaart van duivenliefhebber
maar wel van een lidkaart in de zin van art. 9 van de KBDB-statuten.
Deze personen dienen eveneens in het bezit te zijn van een KBDB-lidkaart, zonder deel uit te maken
van het comité van een andere vereniging, of van een lidkaart in de zin van artikel 9 van de KBDBstatuten

Het bestuur kan slechts geldig beslissingen nemen wanneer een gewone meerderheid van de
bestuursleden aanwezig is.
De beslissingen worden genomen bij meerderheid van de aanwezige stemmen behalve voor de
uitzondering voorzien betreffende het aanvaarden van de leden.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Het voorstel wordt aanvaard

Art. 26.
Kunnen geen lid worden van het bestuur :
1. alle personen zoals voorzien in art. 12 van huidige statuten;
2. de minderjarigen;
3. de vergunninghoudende liefhebber die een totale verkoop van zijn duiven heeft gehouden of
heeft doen houden voor een periode van één jaar, te rekenen van de dag van de verkoop
ongeacht de plaats waar hij is gevestigd;
4. de eigenaar of uitbater van een duivenlokaal van de vereniging;
5. begeleiders of verzenders van reisduiven;
6. al de personen die samenwonen met hen die een activiteit als hiervoren bedoeld uitoefenen
en alle personen welke een gewone bezoldigde bezigheid hebben in rechtstreeks verband met
de duivenliefhebberij;
7. al de aangesloten leden die samenspelen of duo vormen met hen die een activiteit als
hierboven bedoeld, uitoefenen.
8. de sportieve leden die geen administratief verantwoordelijk lid zijn.
Kan geen lid worden van het bestuur, noch helper, niettegenstaande hij administratief
verantwoordelijk lid is, de aangeslotene die het voorwerp is geweest van een niet voorwaardelijke
schorsing.
Het voorstel wordt aanvaard

Bijlage punt 11 c definitieve dagorde NAV 26/02/2021

c) PLICHTENLEER

1.1 Toepassingsgebied
Deze codex is van toepassing op de KBDB-mandatarissen en de kandidaat-mandatarissen.
Onder mandataris dient verstaan, ieder persoon die verkozen werd in de schoot van de nationale
organen en van de PE/SPE van de Federatie, evenals hij of zij die zetelt in een juridisch of raadgevende
beslissingsbevoegde instelling opgericht in de schoot van de KBDB maar eveneens de kandidaatmandatarissen
Het voorstel wordt aanvaard

1.2. Aard van de deontologische regels
De deontologische regels beogen de correcte uitvoering van de opdracht van iedere mandataris vanaf
ondertekening van de plichtenleer van de KBDB. vanaf zijn in functie treding, wat onontbeerlijk is
voor de goede werking van de KBDB
Het niet naleven van deze regels zal, indien nodig, in laatste instantie aanleiding geven tot een
tuchtmaatregel.
Het voorstel wordt aanvaard

Bijlage punt 12 definitieve dagorde NAV 26/02/2021
1. Kostprijs opmaak uitslagen 2021
→ identiek aan 2020
2. Dubbelingen PE/SPE op de (inter)nationale wedvluchten 2021: kennisname standpunten
geformuleerd door de PE’s/SPE’s na consultatie van hun respectievelijke inrichter
aangaande de verdeling van de 0,15 EURO/duif
3. Ristorno op de nationale fond- en de grote fondwedvluchten
De ristorno’s 2021 werden door de nationale algemene vergadering van 23/10/2020 als volgt bepaalt:

➢ grote halve-fondwedvluchten:
Ristorno van 0,15 EURO/duif – bij uitgestelde lossing zal het ristorno worden verminderd met 0,05
EURO/dag

➢ fond en grote fondwedvluchten
Ristorno van 0,10 EURO/duif ook bij een uitgestelde lossing
Tijdens de laatste vergadering met de Belgische inrichters van de (inter)nationale wedvluchten, werd het
verzoek geformuleerd om, voor de fond en de grote fondwedvluchten het ristorno van 0,10 EURO/duif, bij
een uitgestelde lossing, net zoals voor de grote halve-fondwedvluchten, eveneens zou worden verminderd
met 0,05 EURO/dag.
Teneinde een gelijkheid te bekomen tussen de grote halve-fondwedvluchten enerzijds en anderzijds de fond
en grote fondwedvluchten, werd een positief advies verstrekt door het NSC.

4. Zones op de nationale wedvluchten 2021
8 zones voor de Grote ½ Fond. Startpunt vanuit Châteauroux i.p.v. vanuit Limoges.
5 zones voor de Fond. Startpunt vanuit Châteauroux i.p.v. vanuit Limoges

5. Elektronisch constateren
➢ Keuring masters: keuring 2020 is geldig in 2021
→ wijziging van de artikels 7, 30 § 1, 37 § 8 & 66 § 1 van het NSR namelijk de inlassing van de hierna
opgenomen tekst:
Covid-19 – ten gevolge van de Covid-19 pandemie kunnen de masters van de verenigingen niet worden
gehomologeerd voor 2021. In afwijking van huidig artikel zullen de masters, gehomologeerd voor 2020,
goedgekeurd volgens de standaard 2020, ook voor het speelseizoen 2021 automatisch als “gehomologeerd
en goedgekeurd” worden beschouwd.

De KBDB zal er zorg voor dragen dat eventuele nieuwe masters door de betrokken firma’s kunnen
worden binnengebracht op de maatschappelijke zetel van de KBDB te Halle, en dit op een nog mee te
delen datum en tijdstip waar de Nationale Adviesraad voor elektronische constatatiesystemen binnen de
KBDB dan, met respect voor de COVID-19 reglementering, zal overgaan tot (eventuele) homologatie en
goedkeuring van deze nieuwe masters
Het voorstel wordt aanvaard

➢ Controlechipringen voor de manuele inkorvingen
→ identiek aan 2020 en enkel op de (inter)nationale wedvluchten

6. Opstellen van een hittegolfplan
→ over te maken aan Dierenwelzijn Vlaanderen en Wallonië

7. Criteria nationale kampioenschappen 2021
Welke zijn de voorgestelde wijzigingen ten overstaan van 2020:
A/ 3 zones voor Wallonië i.p.v. 2 uitslagen SPE op de nationale vluchten
Het voorstel wordt aanvaard

B / voor de kampioenschappen snelheid en kleine halve-fond (zowel voor 1ste en 2de
getekende als voor de as-duiven) en naar analogie met de criteria voorzien voor de
Olympiade, een beperking van het aantal duiven/uitslag tot maximum X duiven (X = het
aantal nog te bepalen duiven)
Het voorstel wordt niet aanvaard

C/ start van de nationale kampioenschappen snelheid oude en jaarlingen
- Aangezien de wedstrijden pas kunnen starten vanaf 15/03/2021 (beslissing genomen
door het FAVV in het dossier “vogelgriep” ) werd de datum van 20/03/2021
opgenomen in de criteria voor de nationale kampioenschappen 2021
- Op 18/02/2021 heeft de FCF ons medegedeeld dat:
- gezien het feit dat Frankrijk momenteel wordt gecatalogeerd als hoog risiconiveau
voor vogelgriep, betekent dit dat tot op heden wedstrijden verboden zijn tussen 1
september en 31 maart, zodat de start van het sportseizoen pas na 31 maart zal
kunnen worden toegestaan. Deze regel is van toepassing op alle lossingen in
Frankrijk.
- Wat betreft de situatie als gevolg van COVID-19, wacht de FCF de beslissingen af op
het vlak van de avondklok en het vrije verkeer van voertuigen over de grenzen heen.
Rekening houdend met deze melding van de FCF dient aldus de start van de nationale
kampioenschappen snelheid oude duiven en jaarlingen aan te vangen op 3 april 2021
Het voorstel wordt aanvaard

D/ voor de as-duiven, 2 aparte kampioenschappen, namelijk fond jaarlingen en grote fond
jaarlingen en dit naar analogie met de kampioenschappen 1ste en 2de getekende
aangezien er een groot verschil is tussen de wedvluchten grote fond jaarlingen (2
wedstrijden) en fond jaarlingen (4 wedstrijden)

● in FOND JAARLINGEN (drager van ring 2020), de 2 beste uitslagen met dezelfde duif,
klassement per 10 (volledige prijzen), op de nationale wedvluchten uit:
LIMOGES (jaarlingen) van 10/7, PERIGUEUX (jaarlingen) van 24/7, TULLE (jaarlingen) van
31/7 en SOUILLAC (jaarlingen) van 7/8/2021.
Het programma zal de beste coëfficiënt in aanmerking nemen van ofwel de NATIONALE,
ofwel de ZONALE, ofwel de uitslag van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s), ofwel de uitslag van
de ZONE (voor de 2 Waalse SPE’s).

-

Zullen in aanmerking worden genomen:
per wedstrijd 1 uitslag – ofwel NATIONAAL, ZONAAL, uitslag van de PE(voor de 5 Vlaamse
PE’s), uitslag van de ZONE (voor de 2 Waalse SPE’s)
● in GROTE FOND JAARLINGEN (drager van ring 2020), de 2 beste uitslagen met dezelfde
duif, klassement per 10 (volledige prijzen), op de internationale wedvluchten uit: AGEN
(jaarlingen) van 2/7 en NARBONNE (jaarlingen) van 30/7.
Enkel de NATIONALE uitslagen komen in aanmerking.
MAAR ENKEL 15 laureaten zullen worden geklasseerd in deze beide kampioenschappen
Het voorstel wordt aanvaard

E/ Algemeen kampioenschap
Rekening houdend met de late start van het seizoen 2020 ingevolge Covid-19 werd het algemeen
kampioenschap in 2020 herwerkt.
MAAR
een nationaal kampioen is iemand die zich in alle categorieën kan verdedigen.
Daarom dan ook het voorstel om voor het algemeen kampioenschap 1 punt toe te kennen per categorie (1 ste
getekende – prijzen per 5-tal)
- Grote fond oude
- Grote fond jaarlingen
- Fond oude
- Fond jaarlingen
- Grote halve-fond oude
- Grote halve-fond jaarlingen
- Grote halve-fond jonge duiven
- Kleine halve-fond oude
- Kleine halve-fond jaarlingen
- Kleine halve-fond jonge
- Snelheid oude
- Snelheid jaarlingen
- Snelheid jonge
Het voorstel wordt aanvaard
----------------------------------------------

