
Provinciale Algemene 
Vergadering Antwerpen 

Zaterdag 25/11/2017 

 

Van Harte Welkom! 



Agenda: 

1. Openingswoord van de voorzitter 

 

2. Lezing en goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 26/11/2016 te Zandhoven 

 

3. Jaarverslag van het Provinciaal Comité – dienstjaar 2016/2017 

 

4. Voorstelling sportief programma 2018 

 

5. Goedkeuring provinciaal sportreglement 

 

6. Eventuele voorstellen tot inlassing in de dagorde van de nationale algemene vergadering  

    van januari/februari  2018 



Jaarverslag 2016-2017 

2014 2015 2016 2017

Verenigingen 135 127 121 116

Liefhebbers 4968 4631 4394 4181

Ringen 313159 294675 278023 264173



Jaarverslag 2016-2017 

•84 verschillende liefhebbers behaalde een 
vermelding in de nationale 
kampioenschappen. 
•58 vermeldingen bij de kampioenschappen 
asduif 
•61 vermeldingen bij de kampioenschappen 
 

•8 nationale overwinningen 
 



Jaarverslag 2016-2017 – Info Nationaal 2018 

• Lidgeld 2018 blijft 25 Euro – 10 Euro voor 
tandemleden 

 

•Prijs van de ring 2018: 1,00 Euro 
• Liefhebbers die meer dan 150 ringen kopen krijgen een 

factuur vanuit de KBDB toegestuurd voor een supplement 
van 2 Euro per ring. 



• Afschaffing van de Gummi’s op alle Grote Halve Fond vluchten 

• Wijziging Artikel 101 ivm aanmelden van duiven: 
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. 

… 

Alle andere duiven dienen, per categorie, verplichtend te worden gemeld binnen de 
30 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec)  

… 

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.  

 

Jaarverslag 2016-2017 – Info Nationaal 2018 



Sportieve vooruitzichten 2018 

•Het seizoen zal aanvatten het weekend van 10-11 
maart 2018 en eindigen het laatste weekend van 
oktober. 

•Voor 2018 werd er onder voorbehoud voor de 
middenlijn op de snelheid net als in 2017 een 
interprovinciaal akkoord afgesloten met Vlaams-
Brabant(sector 1) en Oost-Vlaanderen 



Sportieve vooruitzichten 2018 

•Op Kleine Halve Fond zal voornamelijk uit 
CHEVRAINVILLIERS gelost worden.  

•05/05 & 16/06 Pontoise 

•12/05 & 23/06 Melun 

•15/07 Orleans (inkorving op vrijdag – lossing zondag) 

•04/08 Pont-st-Maxence 

 

 



Sportieve vooruitzichten 2018 

•Kleine Halve Fond 
 

Voorstel om Pontoise in te 
richten op 25 augustus en 
Melun op 1 september 
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Provinciale Vluchten 

•19/5 Vierzon(int. Provinciaal) 

•2/6 Chalon 

•28/7 Vierzon 

•18/8 Le Mans 

•1/9 Blois 
 


