
ALGEMENE VERGADERING PE ANTWERPEN VAN  28 NOVEMBER 2020   

WEGENS COVID-19 GEEN FYSIEKE VERGADERING 
 

 

Verenigingen die hebben deelgenomen aan de AV. 

Uit de deelname aan de vragenlijst blijkt dat 65 van de 104 verenigingen hebben deelgenomen. 

 

Dagorde. 

1 . Verslag van de algemene vergadering van 23.11.2019 (verzonden met de definitieve dagorde) 

Resultaat: Ja: 94% (2365 stemmen) Nee: 0% (0) Onthouding: 5% (132) 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

2 .  Administratief verslag van de werking van de afdeling (verzonden met de definitieve dagorde) 

Resultaat: Ja: 90% (2259 stemmen) Nee: 0% (0) Onthouding: 9% (238) 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

We onthouden vooral: 

Het seizoen 2020 was een zeer moeilijk seizoen. De start die werd uitgesteld tot begin juni en het 
aangepaste nationaal programma, hebben ook hun invloed gehad op ons provinciaal (halve fond) 
programma. 
 
Daar bovenop kwamen dan nog de dagen van extreme temperatuur wat ook weer zijn gevolgen had. 

In 2020 waren er nog 104 verenigingen aangesloten in onze provincie . Dit wil zeggen dat er 1 

vereniging ofwel ontbonden ofwel gefusioneerd is op het einde van vorig seizoen. 

In 2020 betaalden nog 3.621 leden hun bijdrage. Dit is een daling van 116 tov 2019 

In onze afdeling werden er nog 242.587 ringen verkocht. Dit zijn er 8.971 minder dan in 2019.  
 
Onze afdeling scoort ook dit jaar zeer goed in de nationale kampioenschappen met 91 vermeldingen 

met 1 & 2 get., 133 vermeldingen bij de asduiven en 7 keer in het jeugdcriterium. 

In 7 categorieën werd een Antwerpse liefhebber de eerst geklasseerde. 

Ook noteerden we dit jaar 29 zonale winnaars en 10 nationale winnaars in onze rangen : 6 op de 

Grote halve fond, 4 op de Fond. 

 

3 . Sportief programma 2021 (verzonden met de definitieve dagorde) 



 

 

datum oude en jaarse jonge duiven

13-mrt-21 Momignies of korte vlucht : ….........

20-mrt-21 Momignies of korte vlucht : ….........

27-mrt-21 Momignies

03-apr-21 Momignies

10-apr-21 Momignies/ Soissons

17-apr-21 Momignies/ Soissons

24-apr-21 Momignies/ Soissons

01-mei-21 Momignies/ Soissons leervlucht jonge duiven

08-mei-21 Momignies/ Soissons leervlucht jonge duiven

13/05/2021 : Hemelvaart Momignies leervlucht jonge duiven

15-mei-21 Momignies/ Soissons Momignies

22-mei-21 Momignies/ Soissons Momignies

24/05/2021 : Pinkstermaandag Momignies Momignies

29-mei-21 Momignies/ Soissons Momignies/ Soissons

05-jun-21 Momignies/ Soissons Momignies/ Soissons

12-jun-21 Momignies/ Soissons Momignies/ Soissons

19-jun-21 Momignies/ Soissons Momignies/ Soissons

26-jun-21 Momignies/ Soissons Momignies/ Soissons

03-jul-21 Momignies/ Soissons Momignies/ Soissons

10-jul-21 Momignies/ Soissons Momignies/ Soissons

17-jul-21 Momignies/ Soissons Momignies/ Soissons

21/07/2021 : Nationale feestdag Momignies Momignies

24-jul-21 Momignies/ Soissons Momignies/ Soissons

31-jul-21 Momignies/ Soissons Momignies/ Soissons

07-aug-21 Momignies/ Soissons Momignies/ Soissons

14-aug-21 Momignies/ Soissons Momignies/ Soissons

21-aug-21 Momignies/ Soissons Momignies/ Soissons

28-aug-21 Momignies/ Soissons Momignies/ Soissons

04-sep-21 Momignies/ Laon Momignies/ Laon

11-sep-21 Momignies Momignies

18-sep-21 Momignies Momignies

25-sep-21 Momignies Momignies

02-okt-21 Momignies Momignies

09-okt-21 Momignies Momignies

16-okt-21 Momignies Momignies

23-okt-21 Momignies Momignies

30-okt-21 Momignies Momignies

* Elke vereniging heeft recht op 4 regionale week/kermisprijskampen

* Oude, jaarse en jonge duiven worden steeds samen gelost.

* Lossingsuren Momignies: Antwerpen 8u10

* Lossingsuren Soissons :  Antwerpen 7u20- onder voorbehoud van een interprovinciale lossing.

* Tijdens de maanden maart-april-september-oktober zal het  vroegste lossingsuur met 1 uur verlaat worden;

* Voor feestdagen en weekprijskampen wordt de weekendregeling behouden, op andere weekvluchten zal Antwerpen 

   oosterlijn om 7u50 eerst lossen, 8u Antwerpen middellijn met Vlaams Brabant(sector1) en middellijn  Oost Vlaanderen.

   8u10 Antwerpen West met Oost Vlaanderen.

* Mogelijkheid tot het inrichten van Ronde van België vluchten tijdens de laatste 2 weken van september en de eerste 2 weken

  van oktober.

* Voor de Ronde van België komen enkel de aangeduidde lossingsplaatsen van de KBDB in aanmerking. De lossings-

  plaatsen Momignies/Quiévrain komen niet in aanmerking.

* De paramyxo formulieren van alle liefhebbers dienen ook tijdens de Ronde van België binnengebracht te worden in de lokalen.

Vluchtprogramma 2021 (ZATERDAG)



 

Vluchtprogramma 2021  ( ZONDAG)

datum oude en jaarse jonge duiven

14-mrt-21 Quiévrain of korte vlucht : …...........

21-mrt-21 Quiévrain of korte vlucht : …...........

28-mrt-21 Quiévrain

4/04/2021 : Pasen Quiévrain

11-apr-21 Quiévrain/Noyon

18-apr-21 Quiévrain/Noyon

25-apr-21 Quiévrain/Noyon

02-mei-21 Quiévrain/Noyon leervlucht jonge duiven

09-mei-21 Quiévrain/Noyon leervlucht jonge duiven

13/05/2021 : Hemelvaart Quiévrain leervlucht jonge duiven

16-mei-21 Quiévrain/Noyon Quiévrain

23-mei-21 Quiévrain/Noyon Quiévrain

24/05/2021 : Pinkstermaandag Quiévrain Quiévrain

30-mei-21 Quiévrain/Noyon Quiévrain/Noyon

06-jun-21 Quiévrain/Noyon Quiévrain/Noyon

13-jun-21 Quiévrain/Noyon Quiévrain/Noyon

20-jun-21 Quiévrain/Noyon Quiévrain/Noyon

27-jun-21 Quiévrain/Noyon Quiévrain/Noyon

04-jul-21 Quiévrain/Noyon Quiévrain/Noyon

11-jul-21 Quiévrain/Noyon Quiévrain/Noyon

18-jul-21 Quiévrain/Noyon Quiévrain/Noyon

21/07/2021 : Nationale feestdag Quiévrain Quiévrain

25-jul-21 Quiévrain/Noyon Quiévrain/Noyon

01-aug-21 Quiévrain/Noyon Quiévrain/Noyon

08-aug-21 Quiévrain/Noyon Quiévrain/Noyon

15-aug-21 Quiévrain/Noyon Quiévrain/Noyon

22-aug-21 Quiévrain/Noyon Quiévrain/Noyon

29-aug-21 Quiévrain/Noyon Quiévrain/Noyon

05-sep-21 Quiévrain/Noyon Quiévrain/Noyon

12-sep-21 Quiévrain Quiévrain

19-sep-21 Quiévrain Quiévrain

26-sep-21 Quiévrain Quiévrain

03-okt-21 Quiévrain Quiévrain

10-okt-21 Quiévrain Quiévrain

17-okt-21 Quiévrain Quiévrain

24-okt-21 Quiévrain Quiévrain

31-okt-21 Quiévrain Quiévrain

* Elke vereniging heeft recht op 4 regionale week/kermisprijskampen

* Oude, jaarse en jonge duiven worden steeds samen los.

* Lossingsuren Quiévrain : interprovinciaal Antwerpen - Oost Vlaanderen - Vlaams Brabant (sector1)

* Lossing 9 uur  : maart- april - september - oktober, vanaf mei t/m augustus : 8 uur

* Lossingsuren Noyon :  interprovinciaal Antwerpen - Oost Vlaanderen - Vlaams Brabant (sector1) : 7u30

* Tijdens de maanden maart-april-september-oktober zal het  vroegste lossingsuur met 1 uur verlaat worden;

* Voor feestdagen en weekprijskampen wordt de weekendregeling behouden, op andere weekvluchten zal Antwerpen 

   oosterlijn om 7u50 eerst lossen, 8u Antwerpen middellijn met Vlaams Brabant(sector1) en middellijn  Oost Vlaanderen.

   8u10 Antwerpen West met Oost Vlaanderen.

* Mogelijkheid tot het inrichten van Ronde van België vluchten tijdens de laatste 2 weken van september en de eerste 2 weken

  van oktober.

* Voor de Ronde van België komen enkel de aangeduidde lossingsplaatsen van de KBDB in aanmerking. De lossings-

  plaatsen Momignies/Quiévrain komen niet in aanmerking.

* De paramyxo formulieren van alle liefhebbers dienen ook tijdens de Ronde van België binnengebracht te worden in de lokalen.



Vluchtprogramma halve fond  2021(zaterdag) 

    

datum Lossing : interprovinciaal Lossing( 15 min later) 

01-mei-

21 Melun 1ste lossing Melun 2 de lossing(15 min later) 

08-mei-

21 Melun 1ste lossing Melun 2 de lossing(15 min later) 

15-mei-

21 Sermaises interprovinciaal Sermaises (15 min later) 

22-mei-

21 Sermaises interprovinciaal Sermaises (15 min later) 

22-mei-

21 Vierzon interprovinciaal  Vierzon (Interprovinciaal Derby Hainaut) 

29-mei-

21 Sermaises interprovinciaal Sermaises (15 min later) 

05-jun-21 Sermaises interprovinciaal Sermaises (15 min later) 

12-jun-21 Sermaises interprovinciaal Sermaises (15 min later) 

19-jun-21 Melun(start jonge) 1ste lossing Melun(start jonge)2 de (15 min later) 

26-jun-21 Melun 1ste lossing Melun 2 de lossing(15 min later) 

03-jul-21 Sermaises interprovinciaal Sermaises (15 min later) 

10-jul-21 Sermaises interprovinciaal Sermaises (15 min later) 

17-jul-21 Sermaises interprovinciaal Sermaises (15 min later) 

24-jul-21 Fay Aux Loges(Prov.) provinciaal Fay Aux Loges(Prov.) 

31-jul-21 Pont St Maxcence 1ste lossing Pont St Max  2 de lossing(15 min later) 

07-aug-21 Sermaises interprovinciaal Sermaises (15 min later) 

14-aug-21 Sermaises interprovinciaal Sermaises (15 min later) 

21-aug-21 Auxerre ( Prov.) provinciaal Auxerre ( Prov.) 

28-aug-21 Melun 1ste lossing Melun 2 de lossing(15 min later) 

        

 

 

5 . Provinciaal sportreglement 2021 (verzonden met de definitieve dagorde) 

Er werden  geen voorstellen ontvangen van de verenigingen die conform het reglement werden 
ingediend. 
Het comité heeft brengt zelf ook geen wijzigingen aan. 

Het reglement is ongewijzigd ten overstaan van 2020. 

 

 

 

 

 



 

5 . Beslissingen van de nationale algemene vergadering van 23-10-20 (verzonden met de definitieve 

dagorde) 

De beslissingen van de nationale algemene vergadering werden opgenomen in de nota die de 

verenigingen hebben ontvangen met de definitieve dagorde. 

 

De  belangrijkste beslissingen zijn: 

Prijs van de ring blijft 1 euro, vanaf 151ste 2 euro extra, vanaf 301ste  ring 4 euro extra. 

NATIONALE DAGEN 2020 De nationale dagen 2020 zijn verdaagd naar volgend jaar. Meerdere data 

werden reeds weerhouden 

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. 23. Statuten van de verenigingen (NAV 26.10.2018) 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. 

… 

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. 

 

6 .  Voorstellen voor de nationale algemene vergadering februari 2021. 

Er werden geen voorstellen ontvangen. 

 

 

      ******* 


