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Oprichting van de duivenliefhebbersvereniging 

 

(benaming) 

 

"................................................" 

 

op …/…/20… 

 

Maatschappelijke zetel: ……………………………………………. 

Adres: …………………………………………………..  Tel: ………………………………….. 

            …………………………………………………..  Fax: ………………………………….. 

        E-mail: ………………………………. 

 

STATUTEN 

1* Benaming - Voorwerp - Zetel - Duur –  

     Maatschappelijk dienstjaar. 
 
Art. 1. (NAV 25.02.2015) 

 

Een duivenliefhebbersvereniging zonder rechtspersoonlijkheid wordt gesticht,  onder de benaming : 

"............................................." 

 

De duivenliefhebbersverenigingen zullen jaarlijks vrij hun kampioenendagen kunnen inrichten met uitzondering 

evenwel van het weekend waarop de provinciale dag van hun PE/SPE en/of de Nationale Dagen plaatsvinden. 

 

Art. 2 

 

De duivenliefhebbersvereniging heeft haar administratieve zetel in .............., 

met inkorvingen voor de wedvluchten in volgend lokaal van de vereniging (of lokalen van de vereniging): 

................................................................... 

 

Art. 3.  

 

De duivenliefhebbersvereniging heeft tot doel de duivenliefhebberij in het algemeen te bevorderen. Deze term 

omvat namelijk de bescherming van de reisduif, de verdediging van de belangen van de duivenliefhebberij en 

van de liefhebbers, de inrichting van wedvluchten en tentoonstellingen, de beoefening van de duivensport en alle 

activiteiten die er mede verband kunnen houden. 

 

Zij zal ten dien einde verplichtend aangesloten zijn bij de koninklijke Belgische duivenliefhebbersbond, waarvan 

de statuten, de reglementen en de wetboeken voor haar alsmede voor haar leden van toepassing zullen zijn.  

Bedoelde aansluiting is uitdrukkelijk vervat in haar maatschappelijk doel. 

             

Art. 4.  

 

De duurtijd van de duivenliefhebbersvereniging is niet beperkt.  De duivenliefhebbersvereniging zal slechts 

ontbonden worden in de gevallen en de vormen voorzien in de huidige statuten. 

 

Art. 5. 

 

Het maatschappelijk dienstjaar begint de eerste november van ieder jaar om te eindigen op de eenendertigste 

oktober van het volgend jaar. 
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2* Leden 
 
Art. 6. 

 

De duivenliefhebbersvereniging kan volgende leden aansluiten :  

1. werkende leden;  

2. sportieve leden; 

3. ereleden. 

 

2.1 Werkende leden en administratief verantwoordelijke leden 
 
Art. 7.  

 

Het aantal werkende leden is onbeperkt en mag niet kleiner zijn dan twaalf. 

 

Art. 8.  

 

Kunnen uitsluitend administratief verantwoordelijk lid worden van de duivenliefhebbersvereniging : 

1. iedere duivenliefhebber die mits inachtneming van de beschikkingen van art. 15 van de statuten van de 

KBDB, zijn hoklijst in een duivenliefhebbersvereniging deponeert en zijn nationale en maatschappelijke 

bijdragen betaalt. Per hoklijst kan slechts één persoon administratief verantwoordelijk lid worden van de 

duivenliefhebbersvereniging; 

2. elke persoon die regelmatig in dienst staat van de duivenliefhebbersvereniging zonder duivenliefhebber te 

zijn doch die in het bezit is van een KBDB-lidkaart, zoals voorzien door art. 9  van de KBDB-statuten. 

        Het aantal werkende leden niet-duivenliefhebbers mag niet hoger zijn dan éénvijfde van het aantal 

werkende  

        leden liefhebbers. 

Voor het punt 2 dienen deze personen in de gemeente van de duivenliefhebbersvereniging of aanpalende 

fusiegemeente gevestigd te zijn.         

   

Art. 9. 

 

Alléén de werkende leden hebben medezeggenschap in het beheer van de duivenliefhebbersvereniging en 

hebben stemrecht. 

 

Art. 10.  

 

Na betaling van de vastgestelde bijdrage ontvangt ieder administratief verantwoordelijk lid een 

lidmaatschapsbewijs afgeleverd door de duivenliefhebbersvereniging, zelfs indien de bijdrage gratis is. 

 

Deze bijdrage mag niet hoger zijn dan de KBDB bijdrage die de liefhebber betaalt voor het indienen van zijn 

hoklijst. 

 

Art. 11.  

 

De duivenliefhebbersvereniging mag geen hoklijst weigeren aan en van een liefhebber die geen administratief 

verantwoordelijk lid wenst te worden in de duivenliefhebbersvereniging. 
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3.3 

Art. 12. (NAV 26.02.2021) 

 

Al de personen die naast de duivenliefhebber voorkomen op de hoklijst kunnen geen administratief 

verantwoordelijk lid worden van de duivenliefhebbersvereniging. 

 

2.2 Sportieve leden 
 
Art. 13. (NAV 22.02.2019) 

 

Kunnen uitsluitend sportief lid worden van de duivenliefhebbersvereniging: alle duivenliefhebbers aangesloten 

bij de KBDB op voorwaarde dat het hok in één van de omschreven lokale deelnemingszones is gelegen. 

 

Art. 14.  

 

Na betaling van de vastgestelde bijdrage, die niet hoger mag zijn dan de bijdrage van de werkende leden, 

ontvangt ieder sportief lid een lidmaatschapsbewijs afgeleverd door de duivenliefhebbersvereniging. 

 

Art. 15. 

 

Sportieve leden zijn alleen stemgerechtigd voor sportieve zaken. 

             

Art. 16. 

 

Personen die niet voorkomen op een hoklijst kunnen geen sportief lid worden in de duivenliefhebbersvereniging. 

 

Art.17. 

 

De sportieve leden genieten dezelfde sportieve voordelen als de werkende leden. 

 

2.3. Ere-leden 
 
Art. 18.  

 

Sympathisanten kunnen aangesloten worden als ere-lid mits betaling van de door de duivenliefhebbersvereniging 

vastgestelde bijdrage.  Hiervoor wordt een lidmaatschapsbewijs opgemaakt. 

 

Art. 19. 

 

Een erelid heeft geen enkel stemrecht. 

 

Hij wordt uitgenodigd op elke algemene vergadering van de duivenliefhebbersvereniging. 
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4.4 

3* Ontslag 
 

Art. 20.  
 

Alle leden kunnen hun ontslag richten tot de voorzitter van het bestuurscomité van de 

duivenliefhebbersvereniging, op het adres van de maatschappelijke zetel.  Zij zijn nochtans gehouden de 

verplichtingen betreffende het lopend dienstjaar na te komen. 
 

Zij worden van rechtswege als ontslaggevers aanzien wanneer zij met de betaling van al hun bijdragen in 

gebreke blijven, drie maand nadat deze invorderbaar zijn. 
 

Art. 21. 
 

De ontslaggevende of uitgesloten leden, alsook de erfgenamen van afgestorven leden hebben geen enkel recht op 

het maatschappelijk bezit, noch op de bijdragen die werden gestort.  Zij blijven integendeel gehouden tot 

vereffening van de niet betaalde doch invorderbare bijdragen.      
      
Zij kunnen vermits zij over geen recht beschikken noch de zegels doen leggen, noch inventaris doen opmaken, 

noch tot verdeling doen overgaan.          

   

4* Inkomsten 
 

Art. 22. 
 

De inkomsten nodig om het maatschappelijk doel te verwezenlijken, worden samengebracht door middel van de 

bijdragen van de leden en door middel van de maatschappelijke werking zelf. 
 

De duivenliefhebbersvereniging mag alle giften ten haren gunste aanvaarden. 

 

5* Beheer – Inrichting – Bevoegdheid 
 

Art. 23. (NAV 26.10.2018 – 23.10.2020 – 26.02.2021) 
 

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 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 KBDB-statuten 
 

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. 
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5.3 

 
Art. 24. 

 

Het bestuur bewaart de processen-verbaal van zijn vergaderingen en zijn beslissingen, onder de 

verantwoordelijkheid van de voorzitter en de secretaris. 

 

Ieder proces-verbaal van een vergadering zal dienen ondertekend door de voorzitter en de secretaris of door de 

leden van het betuur die er de functies zouden van hebben uitgeoefend bij afwezigheid van één of meerdere van 

de titularissen. 

 

Art. 25. 

 

Op uitzondering van wat door de huidige statuten aan de algemene vergadering wordt voorbehouden, behoort 

alles tot de bevoegdheid van het bestuur.         

 

De voorzitter van het bestuur vertegenwoordigt de duivenliefhebbersvereniging als mandaatdrager van de 

duivenliefhebbersvereniging en van de leden die er zich bij aangesloten hebben, bij alle rechtsmachten mits 

volmacht van elk lid. 

 
Betalingen mogen slechts geschieden nadat ze door twee bestuursleden afgetekend werden in het kasboek van de 

duivenliefhebbersvereniging, dat onder de verantwoordelijkheid van de secretaris en de schatbewaarder 

gehouden wordt. 

 
Art. 26. (NAV 26.02.2021 – 18.02.2022) 

 

Kunnen geen lid worden van het bestuur : 

1. alle personen zoals voorzien in art. 12 van huidige statuten en art. 24 van het NSR; 

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. 

 

Kan geen lid worden van het bestuur, noch helper, de aangeslotene die het voorwerp is geweest van een niet 

voorwaardelijke schorsing. 

 

6* Algemene vergaderingen 
 

6.1. Algemene vergadering werkende leden 
 
Art. 27. (NAV 22.02.2019) 

 

De algemene vergadering van de werkende leden wordt samengeroepen door het bestuur per gewone 

omzendbrief, verzonden ten minste acht dagen vòòr de datum van de vergadering. 

 

Zij komt verplicht minstens eenmaal per jaar samen en dit tussen één en éénendertig december. 

Mogen stemmen: de leden die hun hoklijst voor het volgende jaar hebben ingediend vóór de dag van de 

algemene vergadering. 
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6.2 

Het bestuur mag buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen wanneer het zulks nodig of nuttig acht.  

Het bestuur dient de algemene vergadering binnen de dertig dagen samen te roepen, op schriftelijke en 

gemotiveerde aanvraag gericht tot het bestuur door ten minste éénvijfde van de werkende leden. 

 

De uitnodigingen tot de algemene vergadering zullen de dagorde vermelden. 

             
Art. 28.  

 

De algemene vergadering beraadslaagt :  

1. over de punten die op haar dagorde geplaatst zijn en  

2. over degene die zij er wenst aan toe te voegen bij meerderheid van de stemmen en op voorstel van het bestuur 

van de duivenliefhebbersvereniging. 

 

Het bestuur zal op de dagorde van de algemene vergadering verplicht plaatsen : ieder voorstel dat achtenveertig 

uur vòòr de opening van de vergadering aan het bestuur toekomt en dat door tenminste ééntwintigste van de 

werkende leden ondertekend is. 

 

Art. 29. 

 

De algemene vergadering behoudt zich uitsluitend de bevoegdheid voor inzake de volgende punten :  

- wijziging van de statuten; 

- benoeming en afstelling van de leden van het bestuur;  

- goedkeuring van de verslagen, rekeningen en budgetten voorgelegd door het bestuur; 

- de ontlasting te verlenen aan de leden van het bestuur; 

- de uitsluiting van werkende leden; 

- de verandering van loka(a)l (en) in de vereniging; 

- de ontbinding van de duivenliefhebbersvereniging en de bestemming van de activa die overblijven na de  

   vereffening. 

 

Art. 30. (NAV 26.10.2018) 

 

De vergadering beslist bij eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 

 

Elkeen, ook de minderjarige, mag slechts stemmen voor zijn eigen stem en deze van ten hoogste één 

administratief verantwoordelijk lid, mits voorlegging van een schriftelijke volmacht. 

 

Ingeval van gelijkheid van stemmen wordt de stemming aanzien als negatief. 

 

Nochtans dient de meerderheid van tweederden van de aanwezige stemmen behaald te worden voor de 

beslissingen aangaande de volgende punten : 

- wijziging van de statuten; 

- afstelling van een lid van het bestuur; 

- verandering van lokaal in de vereniging; 

- ontbinding van de duivenliefhebbersvereniging. 

 

Over deze zelfde punten kan slechts worden beraadslaagd wanneer tweederden van de werkende leden aanwezig 

of vertegenwoordigd zijn.  Wanneer deze voorwaarde niet is vervuld, zal een tweede algemene vergadering 

kunnen worden samengeroepen die geldig zal beslissen over hetzelfde punt, hoe groot ook het aantal aanwezige 

leden is. 

 

De algemene vergadering van de werkende leden van een vereniging kan slechts geldig beslissingen nemen 

wanneer een gewone meerderheid van de werkende leden aanwezig is. Indien aan deze voorwaarde niet wordt 

voldaan mag binnen de 5 dagen een tweede algemene vergadering worden samengeroepen die dezelfde punten 

zal behandelen, welk ook het aantal aanwezige leden is. 

 

Op voorstel van de voorzitter of van éénvijfde van de werkende leden, zal de stemming per geheim bulletin 

plaats hebben. 
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7.2 

Art. 31.  

 

De besluiten van de algemene vergadering worden door hun inschrijving in het register van de processenverbaal 

ter kennis gebracht van de leden en van derden die er een gewettigd belang  

bijhebben. 

 

De processenverbaal zullen ondertekend worden door tenminste de voorzitter, een ander bestuurslid en een 

administratief verantwoordelijk lid. 

 

6.2. Sportieve algemene vergadering 
 
Art. 32.  

 

De algemene vergadering van de sportieve leden wordt samengeroepen door het bestuur per gewone 

omzendbrief verzonden ten minste acht dagen vòòr de datum van de vergadering. 

 

Zij komt verplicht minstens éénmaal per jaar samen en dit tussen de eerste november en de eenendertigste 

december. 

 

De uitnodigingen tot de algemene vergadering zullen de dagorde vermelden. 

 

Art. 33. 

 

De sportieve algemene vergadering behoudt zich uitsluitend de bevoegdheid voor inzake volgende punten : 

 

- opstellen van het reisrooster van het wedvluchtseizoen; 

- de deelnemingsvoorwaarden en reglementen van al de wedvluchten; 

- de keuze van vergezeller(s); 

- de goedkeuring om verbond(en) te vormen; 

- de criteria van de kampioenschappen van de duivenliefhebbersverenigingen. 

 

Art. 34. (NAV 26.10.2018) 

 

De vergadering beslist bij eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 

 

Elkeen mag slechts stemmen voor zijn eigen stem en deze van ten hoogste één sportief lid, mits voorlegging van 

een schriftelijke volmacht. 

 

Ingeval van gelijkheid van stemmen wordt de stemming aanzien als negatief. 

 

Op voorstel van de voorzitter of van éénvijfde van de sportieve leden zal de stemming per geheim bulletin 

plaatshebben. 

 

De algemene vergadering van de sportieve leden van een vereniging kan slechts geldig beslissingen nemen 

wanneer een gewone meerderheid van de sportieve leden aanwezig is. 

Indien aan deze voorwaarde niet wordt voldaan mag binnen de 5 dagen een tweede algemene vergadering 

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

 

 

Art. 35. 

 

De leden van de sportieve algemene vergadering kunnen inzage nemen van de besluiten van deze algemene 

vergadering, waarvan de verslagen worden bewaard.   

 

De processen-verbaal zullen ondertekend worden door tenminste de voorzitter, een ander bestuurslid en een 

sportief lid. 
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7* Fusie - Ontbinding – Vereffening  

 
Art. 36.  

 

De duivenliefhebbersvereniging zal ontbonden en nietig worden verklaard overeenkomstig art. 14 van de 

KBDB-statuten. 

 

8* Verscheidene 
 
Art. 37. 

 

Over al wat de huidige statuten niet voorzien beslist het bestuur van de duivenliefhebbersvereniging. 

 

 

 

 

De Voorzitter,   De Secretaris,    De Penningmeester, 

 

 

 

 
....................., de ................20.... 

 

=================== 

 

      

 

 

 

 


