
RINGENBESTELLING 2023 

                                                                     

PRIJS VAN DE RING 2023 = € 1,00  
  

Geachte Heer Voorzitter, 
1. RINGEN 
  

Op donderdag 29 december 2022 zullen de ringen 2023 worden bedeeld aan de verenigingen. 
  

Om het u zo eenvoudig mogelijk te maken, is het mogelijk om uw eerste ringenbestelling door te geven via het 
platform van de KBDB.  

 

Gelieve uw bestelling via het platform door te geven voor 30/11/2022 !! 
 

Indien gewenst zullen de ringen verstuurd worden aan het adres van de correspondent van de vereniging (onder 
verantwoordelijkheid en op kosten van de vereniging). De ringen worden verstuurd op 28/12/2022. 
 

Verzendingskosten : 
van 1 tot 10.000 ringen = € 8.00   (BPACK 24U BUSINESS inclusief traceermogelijkheid). 
 

Betaling : 
De factuur met het verschuldigde bedrag zal u worden toegestuurd binnen de 10 dagen na ontvangst van uw 
bestelling.  De betaling dient vóór 12/12/2022 in ons bezit te zijn.    

LET WEL !  Alle ringen die uw vereniging wenst af te halen of opgestuurd te krijgen, moeten steeds 
voorafgaandelijk besteld en betaald worden.   

!!! De publicitaire hokken geven hun bestellingen rechtstreeks door aan de KBDB en betalen deze ook 
rechtstreeks aan de KBDB.  Zij hebben de mogelijkheid om de ringen te laten leveren via de vereniging of 
rechtstreeks aan hun thuisadres. 

 

AFHAALLOCATIES 

 
PE ANTWERPEN 29-12-22 van 10 tot 12uur 
Café “Den Berg” Antwersesteenweg 214, 2390 Malle 
 
PE LIMBURG 29-12-22 van 10 tot 12uur 
Zaal “Elckerlyc”, Pastorijstraat 4, 3500 Sint-Lambrechts-Herk 

PE VLAAMS-BRABANT 29-12-22 van 9 tot 12uur 
KBDB gebouw, Gaasbeeksesteenweg 52-54, 1500 Halle 
of 
Via een mandataris zoals gekozen bij het doorgeven van uw bestelling op het KBDB platform  
 
 

 

 

 

 

 

Ga naar de website: www.kbdb.be  en  klik op de knop “Club login” in het menu. 
U kan ook rechtstreek naar het loginscherm via www.kbdb-online.be/admin 
Na het inloggen met uw verenigingsnummer en uw paswoord gaat u naar “Club Administratie” en kiest 
u voor “eerste ringenbestelling”. 
Typ in hoeveel ringen u wenst, kies een afhaalmethode en druk op de knop "bestelling verzenden" 
U kan controleren of uw bestelling goed werd uitgevoerd door opnieuw proberen te bestellen. Indien u 
dan het scherm ziet met uw eerder ingebrachte bestelling is dit OK. 

http://www.kbdb.ne/ringen
http://www.kbdb-online.be/admin/


 

 
 

2. AANSLUITINGSBIJDRAGE VERENIGING                                               
Samen met uw betaling van de ringen, dient de aansluitingsbijdrage voor de vereniging, zijnde € 125,00 te 
worden betaald.  De bijdrage voor de rangschikker is in dit bedrag inbegrepen.  
U zal hiervoor een factuur ontvangen van de boekhouding. Gelieve geen andere bijdragen te betalen.  

3. RINGENBEHEER via administratief programma van de KBDB 
De verenigingen kunnen gebruikmakend van bovenvermelde login eveneens de verkoop van ringen aan 
hokken registreren op https://www.kbdb-online.be/admin/ 
Voor de ringen van 2023 dient eerst de administratie de ringen te hebben toegewezen aan de 
verenigingen. 
 

Op de website van de KBDB vindt u in het menu de knop “Login” om naar de pagina te gaan waar u zich 
kan registreren. 
 

De verenigingen kunnen hun verkoop van 2022 nog verder ingeven tot 15 december 2022. Daarna zal 
men steeds de administratie moeten vragen om tussen te komen voor ringen van 2022. 
 
4. INFOBLAD 2023 (Bestuur en medewerkers) 
Vergeet niet tussen 20/12 en 31/12 het infoblad te controleren, aan te passen waar nodig en te valideren op het 
KBDB platform. (Onder Club Administratie -> functies) 
 
5. SPORTIEF INLICHTINGENBLAD 2023 
Het document in bijlage kan u afgeven bij het ophalen van uw ringen 2023 op 29 december 2022 in Malle.  
 
PS Gelieve aub het rolnummer van uw vereniging steeds te vermelden indien u mij mails stuurt. 
 
Met vriendelijke groeten. 
KBDB PE Limburg, Antwerpen & Vlaams-Brabant 
De provinciale secretaris, 
Eric Dubois 
 
 

https://www.kbdb-online.be/admin/

