
 
TWEEDE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING 2017 

 

WOENSDAG 25 oktober 2017 om 9u30 

KBDB-gebouw, gelegen Gaasbeeksesteenweg 52-54 te 1500 HALLE. 

 

DEFINITIEVE DAGORDE 

 

1. VERKIEZINGEN 2018 – 2024 (deel 1 - ZONDER PERS) 

a)KLACHTEN – Overtredingen op de Plichtenleer  

*Klacht van dhr Francis CRISTIAENS (als Voorzitter van de vereniging « Noord Brabant » (Kapelle o/d Bos)) t/ Boudewijn DE 

BOSSCHER  

*Klacht van dhr Stefaan VAN BOCKSTAELE t/ Boudewijn DE BOSSCHER  

*Klacht van dhr François LANGMANS t/ Juliaan DE WINTER   

*Klacht van dhr Willy NUEL t/ Mark DE BACKER en Guy CALLEBAUT   

b)Bekrachtiging van de notulen aangaande de kiesverrichtingen opgesteld door de nationale raad van beheer en bestuur 

overeenkomstig de beschikkingen van artikel 31 van de statuten evenals voor het tellen van de stemmen en bekrachtiging van de 

verschillende verkiezingen 

De notulen worden bekrachtigd. 

 

2. Goedkeuring van de notulen van de buitengewone en statutaire algemene vergaderingen van 22.02.2017  

De notulen worden goedgekeurd. 

 

3. Vaststelling van de prijs van de ring 2018 voor te stellen aan de Minister van Financiën (bepaling van de prijs van de ring & 

situatie op 31.07.2017 ) 

Prijs van de ring die wordt voorgesteld aan de Minister : prijs 1,00 EUR en vanaf 151 ringen een supplement van 2,00EUR/ring. 

 

4. BOEKHOUDING 

Begroting PE/SPE (art. 43 van de Statuten)  

              De begroting wordt goedgekeurd. 

 

5. AFREKENING OLYMPIADE 2017 & NATIONALE DAGEN 2016   

*Volledig detail betreffende de Olympiade 2017 (inkomsten en kosten) – (punt gevraagd door PE Oost-Vlaanderen) 

De afrekening wordt goedgekeurd. 

 

6. Voorstellen tot uitsluiting - nihil 

 

7. Aanvragen tot opheffing van uitsluiting en aanvragen tot het verlenen van eerherstel - nihil 

 

8. ONTSLAG / BENOEMING – nihil 

 

9. DOSSIER IT FACTORY (3PI) - eindarrest procedure ten gronde (hoger beroep) 

Akte genomen. 

 

10. WPROL UITSLAGEN 

*Stopzetting van het WPROL-programma (punt gevraagd door SPE Henegouwen/Waals-Brabant) 

*Evaluatie WPROL inclusief het contract (punt gevraagd door PE Oost-Vlaanderen) 

Het lopende contract met wprol wordt ook in 2018 g.ehanteerd 

 

11. Voorstellen tot wijzigingen aan de KBDB-reglementen (in bijlage) 

- Nationaal Sportreglement : 

Art. 52 laatste §, 83, 101 & 105  111 

- Dopingreglement 

Art. 11 C Schrapping  

 

12. Schrijven SPE Henegouwen / Waals-Brabant die vraagt om de volgende punten op de dagorde te plaatsen  : 

*Opschorting van de door de nationale raad van beheer en bestuur genomen beslissing aangaande de uitbreiding van de 

nationale kampioenschappen kleine halve-fond en, onrechtstreeks van de voornoemde kampioenschappen tot definitief 

standpunt van de nationale algemene vergadering van oktober 2017 op de eventuele wijziging van de criteria van de 

nationale kampioenschappen 2017 die ze zelf statutair bepaald heeft.  

Zie aparte persmededeling. 

 

13. Schrijven Comité PE Oost-Vlaanderen die vraagt om de volgende punten op de dagorde te plaatsen : 

*Verkiezingen 2017 – kandidaturen te bespreken  

Zie punt 1b. 

 



14. Vaststelling data en lossingsplaatsen van de nationale en internationale wedvluchten voor het vluchtseizoen 2018  

(in bijlage)  

 

15. Sportieve organisatie voor het vluchtseizoen 2018 (zie PowerPoint) 

 

16. VERKIEZINGEN 2018 – 2024 (deel 2)  

d)Procedure voor het tellen van de stemmen (lezing van het PV van beweringen en zwarigheden) 

e)15u00 - Bekendmaking van de resultaten (lezing van de PV’s van sluiting van stemming)  

Zie aparte PowerPoint. 

 

 

 

 

 
Bijlage punt 11 definitieve dagorde NAV 25/10/2017 

  

A/ VOORSTELLEN TOT WIJZIGINGEN AAN HET NATIONAAL SPORTREGLEMENT 
 
 
Art. 52 laatste § (inlassing van vetgedrukte tekst) 
 
In geval de ongunstige weersomstandigheden (voorspellingen) aanhouden tot de tweede dag na de voorziene 
lossingsdag (meestal maandag) mag de dag na de voorziene lossingsdag (meestal zondag) vanaf 12 uur ’s middags 
uitgeweken worden naar een andere erkende lossingsplaats gelegen op dezelfde vluchtlijn en met een afstand die 
ongeveer 10% minder bedraagt. De inrichter van een nationale of interprovinciale vlucht zal hieromtrent altijd het 
advies inwinnen van voornoemde ondervoorzitter. De bevoegde Federale Overheidsdienst zal hiervan eveneens 
worden geïnformeerd. Indien aan één van deze bepalingen niet wordt voldaan zal dit automatisch de vernietiging 
van de wedvlucht tot gevolg hebben. 
 
 
Art. 83 (wijziging vetgedrukt) 
 
Voor de nationale, internationale en interprovinciale wedvluchten dienen alle geklasseerde duiven op het hok van 
de liefhebber ter beschikking blijven, voor controle door de KBDB of door de organisator gedurende minstens 5 
werkdagen na de sluiting van de wedvlucht en voor alle andere wedvluchten gedurende minstens 3 werkdagen. 
        
Binnen deze dagen zal de duif door de eigenaar en op zijn risico, buiten worden losgelaten zodat de controleur kan 
vaststellen dat de duif wel degelijk naar haar hok terugkeert. 
Zo dit voor één der beide punten niet het geval is, wordt de duif uit de uitslag genomen en het inleggeld verbeurd 
verklaard ten gunste van de wedvlucht. 
 
Indien een duif (duiven), op eender welke wedvlucht, de afstand tussen de lossingsplaats en haar (hun) 
respectievelijk hok niet al vliegend heeft (hebben) afgelegd, in dezelfde voorwaarden als de andere concurrenten of 
indien de voorsprong van een duif (duiven) bij wedvluchten met een regelmatig verloop als dusdanig abnormaal 
voorkomt, dienen de inrichters van deze wedvluchten de nationale ondervoorzitter bevoegd voor de sportieve 
aangelegenheden (voor de nationale en internationale wedvluchten) en de bestuursraad van de PE/SPE waar dit feit 
zich voordoet, daarvan schriftelijk in kennis te stellen binnen de 5 dagen, samen met de nodige bevindingen en 
argumentatie.  Elke mandataris van de PE/SPE, elk lid met een bestuursfunctie van het inrichtend comité en/of van 
de betrokken samenspelende verenigingen of inkorvingsburelen, kan zich in de plaats stellen van de in gebreke 
blijvende inrichter.    
De bestuursraad van de PE/SPE zal binnen de vijf werkdagen volgend op de drie werkdagen, vernoemd in § 1 (i.p.v. 
vorige paragraaf), bijeengeroepen worden en zal aan de hand van de verslagen opgemaakt door de inrichters en 
eventueel door de controleur aangeduid door de bestuursraad van de PE/SPE, beslissen over het al of niet 
rangschikken van de duif (duiven) in kwestie. 
… 

 
 
 



Art. 101 – aanmeldingen (wijziging vetgedrukt) 
 
Voor ALLE nationale wedvluchten zal iedere liefhebber zijn eerste geklokte duif per categorie binnen de 15 
minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec) aanmelden via 

- een communicatiemiddel aan zijn inkorvingsbureel.  

- KBDB-online, officieel aanmeldingssysteem van de KBDB. 

Deze meldingen zullen het juiste nummer van de gummiring, het uur van klokken, het uur van aanmelden, het 
eventueel tegenmerk en de naam van de liefhebber vermelden. 
 
Alle andere duiven dienen, per categorie, verplichtend te worden gemeld binnen de 30 minuten vanaf het officiële 
uur van bestatiging (in u, min, sec) via de in § 1 vermelde communicatiemiddelen of via KBDB-online en dit tot 
sluiting van de wedvlucht. 

.  
Wanneer de respectievelijke termijnen van 15 minuten (voor de eerste duif per categorie) of 30 minuten (voor alle 
andere duiven) worden overschreden, zal de duif worden geklasseerd op het uur van aanmelding van deze duif. 
Indien geen enkele aanmelding wordt gedaan zullen alle bestatigingen van deze liefhebber, in dezelfde categorie (en 
in haar dubbelingen), worden geannuleerd.  
 
De verplichting tot aanmelding vervalt voor de gehandicapte liefhebber die een ondertekend attest van de dokter, 
waarin deze laatste bevestigt dat bewuste liefhebber wegens zijn handicap de door de KBDB opgelegde aanmelding 
niet kan uitvoeren, heeft overgemaakt aan zijn inkorvingslokaal en de KBDB en door deze beiden werd aanvaard en 
goedgekeurd.  
 
Al de inkorvingsburelen zullen verplichtend en onmiddellijk de eerste aanmelding telefonisch mededelen aan de 
nationale inrichter. Het eerste blad van de aanmeldingen (conform aan het model van de inrichter), zal onmiddellijk 
per fax worden overgemaakt aan de inrichter. Deze verplichting geldt niet indien het officieel KBDB-
aanmeldingssysteem, KBDB-online, wordt gebruikt. De deelnemers zullen de voorschriften die door de nationale 
inrichters werden uitgevaardigd, stipt naleven op straf van het verbeurd verklaren van hun inzetten, ten voordele 
van de wedvlucht. De formaliteiten van aanmelden en controleren zijn niet meer verplicht vanaf de 3de dag van 
bestatiging. 
 
Art. 105 t.e.m. 111 – VERKOOP DUIVEN – wijziging van de tekst vermeld vóór art. 105 – voorstel tot wijziging 
vetgedrukt 
 
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. 31.10.2018. 
 

B/ VOORSTEL TOT WIJZIGING AAN HET DOPINGREGLEMENT 
 
Art. 11 C SCHRAPPING (enkel Nederlandstalige tekst) 
Elke veroordeling op basis van onderhavig reglement heeft, in hoofde van betrokken  liefhebber, van rechtswege schrapping 
tot gevolg uit alle uitslagen en uit alle kampioenschappen die de betrokken geschorste liefhebber heeft behaald tijdens het  
seizoen waarin de overtreding werd vastgesteld. 
 
Deze tuchtsancties gaan de jure gepaard met een verbod tot deelname aan alle evenementen - in de ruimste zin van 
het woord - ingericht door de KBDB. 
 
Bijlage punt 14 definitieve dagorde NAV 25/10/2017 
 
 
 
 

Kalender van de (inter)nationale wedvluchten 2018 
  Grote halve- inkorving Fond  inkorving Grote Fond inkorving 



fond 

26-5-2018 
Bourges I (Oude 
+ Jaarlingen) 

24-5-2018         

2-6-2018     
Limoges I 
(Oude/Jaarlingen) 

30-5-2018     

9-6-2018 
Châteauroux I 
(Oude + 
Jaarlingen) 

7-6-2018 
Valence  
(Oude/Jaarlingen) 

6-6-2018     

16-6-2018     
Cahors  
(Oude/Jaarlingen) 

13-6-2018     

22-6-2018         Pau  (Oude) 19-6-2018 

23-6-2018 
Argenton I 
(Oude + 
Jaarlingen) 

21-6-2018 
Brive 
(Oude/jaarlingen) 

20-6-2018     

29-6-2018         
Agen (Oude + 
Jaarlingen) 

26-6-2018 

30-6-2018 
Guéret (Oude + 
Jaarlingen) - 
KBDB 

28-6-2018 
Montélimar 
(Oude/Jaarlingen) 

27-6-2018     

6-7-2018         Barcelona  (Oude) 1-7-2018 

7-7-2018 
Châteauroux II 
(Oude + 
Jaarlingen) 

5-7-2018 
Limoges II (Oude 
+ Jaarlingen) 

4-7-2018     

13-7-2018     
Jarnac (Oude + 
Jaarlingen) 

10-7-2018 
St Vincent 
(Oude/Jaarlingen) 

10-7-2018 

14-7-2018     OF       

15-7-2018     
Jarnac (Oude + 
Jaarlingen) 

12-7-2018     

20-7-2018         
Marseille  
(Oude/Jaarlingen) 

17-7-2018 

21-7-2018 
Argenton II 
(Oude + 
Jaarlingen) 

19-7-2018 
Libourne (Oude + 
Jaarlingen) 

18-7-2018     

27-7-2018         
Narbonne (Oude 
+ Jaarlingen) 

24-7-2018 

28-7-2018     
Tulle (Oude + 
Jaarlingen) 

25-7-2018     

3-8-2018         
Perpignan  
(Oude/Jaarlingen) 

31-7-2018 

4-8-2018 
Bourges II (Oude 
+ Jaarlingen + 
Jonge) 

2-8-2018 
Angoulême (Oude 
+ Jaarlingen) 

4-8-2018     

11-8-2018 

Châteauroux III 
(Oude + 
Jaarlingen + 
Jonge) 

9-8-2018         

18-8-2018             

25-8-2018 
Argenton III 
(Oude/Jaarlingen 
+ Jonge) 

23-8-2018         

1-9-2018             



8-9-2018 
Châteauroux IV 
(Oude/Jaarlingen 
+ Jonge) 

6-9-2018         

       Vervoerders dienen ten laatste om 17u00 de dag vóór de lossing aanwezig te zijn op de lossingsplaats. 

 
________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

. 


