
JAARVERSLAG VAN HET PROVINCIAAL COMITE PE VLAAMS-BRABANT 2021-2022 

 

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 werkjaar 0 keer (oa vanwege Corona). De problemen werden via 

mail of telefonisch afgehandeld.  

 

In totaal waren er nog 50  verenigingen aangesloten in 2022 . Dit betekent dat 6 verenigingen hun activiteiten 

hebben stopgezet. 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 2022 betaalden nog 2.331 leden hun bijdrage, zijnde 91 leden minder dan in 2021 (in 2021 80 minder dan 

2020). Deze 2.331 leden zijn met 305 tandemleden aangesloten bij 2026 hokken. (= 87 hokken minder dan 

2021). 

 

In onze afdeling werden er nog 130.647 ringen verkocht. Dit zijn er 10.466 minder dan in 2021 

 (gemiddeld 64 ringen per hok). 

 

De ringen 2023 worden aan de verenigingen bedeeld op donderdag 29/12/22 (van 9 – 12 u) te Halle of via een 

mandataris, voor zover dit werd opgegeven. De verenigingen gaan hun ringen via de login van de vereniging 

kunnen bestellen en hun keuze van ophaling opgeven. Meer info volgt later. 

Nadien zullen er nog enkel ringen beschikbaar zijn op bondszetel te Halle (alle dagen van 9 – 12 u open) of bij 

sommige mandatarissen. 

 

Onze afdeling scoort ook dit jaar vrij goed in de nationale kampioenschappen. 

Nationaal Algemeen kampioenschap : 2 vermeldingen op plaats 3 & 5 

Verder 0 winnaars van een kampioenschap 1+2 en 1 winnaar van een asduif. 

39 vermeldingen in één van de kampioenschappen en 45 vermeldingen in de nationale asduiven. 

Daarnaast werden 23 zonale overwinningen behaald (30 in 2021, 16 in 2020, 21 in 2019) 

Ook noteerden we dit jaar 1 nationale winnaar in onze rangen. (7 in 2021, 6 in 2020 en 2019) 

 

Nationale Algemene Vergadering 28 oktober 2022 
 

 

De prijs van de ring voor 2023, 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. 

 

Het lidgeld voor 2023 bedraagt 40,00 Euro, voor tandemleden is het bedrag op 20,00 Euro. 

 
Alle duiven van 2019, 2020, 2021, 2022 en 2023 (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. 

 

Aandacht voor alle verenigingen voor het tijdig opladen van alle wedvluchten op het KBDB platform. 

Het correct uitvoeren van deze taak zal een correcte uitslag van de nationale en provinciale 

kampioenschappen opleveren in 2023. 

 
Wijzigingen nationaal sportreglement – zie bijlage met beslissingen van de NAV van 28-10-22 

 

 

 



 
 

Allerlei 
 

 

 

- De verplichte enting tegen het paramyxovirus blijft gelden. 
 

- Net als vorig jaar kunnen de verenigingen via de login op het KBDB platform hun 

infoblad 2023 doorsturen (bevestigen) met de samenstelling van het bestuur en de opgave 

van alle helpers binnen de vereniging. Wij vragen u om de nodige aandacht te besteden 

aan de juistheid van deze gegevens alvorens u het document valideert voor 2023. 

 

- Ook vragen we dat alle verenigingen een contactpersoon (correspondent) zouden opgeven 

die een e-mailadres bezit. Op die manier kunnen we de verenigingen op een snelle manier 

bereiken. Eveneens wordt bij de liefhebbers aangedrongen om zoveel mogelijk een e-mail 

adres op te geven gezien de verdwaalde duiven via deze weg gemeld worden aan de 

eigenaars. 

 

- Net als vorig jaar dienen de verenigingen hun vluchtdocumenten 2023 eveneens via 

het KBDB platform in te brengen. 

 

- Er zal in twee stappen gewerkt worden. Eerst zullen de hoofdwedstrijden ingebracht 

dienen te worden. De verenigingen die deel uitmaken van het verbond krijgen daarvan een 

melding wanneer het verbond/samenspel (grootste wedstrijd) zijn programma bevestigd. 

Vanaf dan kunnen door de verenigingen de dubbelingen in het systeem ingebracht worden 

telkens verwijzend en gebruikmakend van de kalender van het hoofdverbond.  

Verenigingen die vluchten helemaal alleen inrichten, kunnen direct aan de slag.  

Meer informatie zal volgen.  
 

- Vanuit KBDB Nationaal werd gevraagd alle verenigingen erop te wijzen dat er zowel bij 

het koppelen van de duiven alsook bij het inkorven ervan steeds goed wordt gecontroleerd 

dat de voetring klopt met de EC ring die de duif aanheeft of bij het koppelen die de 

liefhebber opgeeft. 
 

- Sommige verenigingen hebben hun ringenlijsten van 2022 nog niet volledig doorgegeven 

aan de KBDB. Het is tevens de bedoeling dat u via de login op het platform de resterende 

ringen 2022 zal kunnen inbrengen tot ongeveer 15 december. Wij vragen dit zo spoedig 

mogelijk in te geven of de lijsten aan de administratie over te maken. 

 

- De verenigingen kunnen net als de vorige jaren hun ringen 2023 bestellen via de login 

van de vereniging op het KBDB platform. Indien dit nog niet voor uw vereniging 

gebeurde, gelieve dit dan zeer spoedig te doen. 

 

- De leden van het provinciaal comité houden eraan om alle actieve bestuursleden en 

medewerkers, die in 2022 ten dienste hebben gestaan voor onze sport, van harte te danken.  
 

- De datum van de provinciale kampioenendag 2022 is nog niet bepaald. 

 

- De nationale dagen zullen op 17 & 18 maart 2023 in de Nekkerhal in Mechelen doorgaan. 
 

 

 

      *** 


