
EERSTE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 2015 
 

 
op woensdag 25 februari 2015 om 14u00  

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

DEFINITIEVE  DAGORDE 
 

 

Wijzigingen aan de STATUTEN  

 

Art. 14 – inlassing van een nieuwe § op het einde van het artikel 

De duivenliefhebbersverenigingen zullen jaarlijks vrij hun kampioenendagen kunnen inrichten met uitzondering evenwel 

van het weekend waarop de provinciale kampioenendag van hun PE/SPE en/of de Nationale Dagen plaatsvinden. 

 

Art. 27 – inlassing op het einde van § 1 

De PE/SPE zullen jaarlijks vrij hun kampioenendagen kunnen inrichten met uitzondering evenwel van het weekend waarop 

de Nationale Dagen plaatsvinden. 

 

 

 
 

EERSTE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING 2015 
 

op woensdag 25 februari 2015 om 14u00 
 in het administratieve KBDB-gebouw, gelegen Gaasbeeksesteenweg 52-54 te 1500 HALLE. 

 
DEFINITIEVE  DAGORDE 

 

1. Goedkeuring van de notulen van de statutaire en buitengewone nationale algemene vergadering van 

23.10.2014   

Goedgekeurd. 

 

2. Goedkeuring van de rekeningen 2013-2014  

Goedgekeurd. 

 

3.  Stemming van de begroting 2014-2015 ( 

               Goedgekeurd 

 

4. Vaststelling van de diverse bijdragen voor 2016 (zie bijlage) 

Goedgekeurd 

  

5. Vaststelling van de borgtochten en de forfaitaire bedragen voor de procedurekosten bij de KBDB-kamers  

Goedgekeurd 

 

6. Onderzoek van de verslagen van: 

a. de nationale raad van beheer en bestuur  

b. financieel  

c. censoren  

              Goedgekeurd 

 

7. Goedkeuring van de beslissingen genomen door de algemene vergaderingen van de PE/SPE  

Goedgekeurd 

 



8. Benoemingen : 

a) erelid en verdienstelijke lid – nihil 

b) benoeming van dhr Pierre TITART als lid van de nationale adviesraden (voor mechanische klokken & voor 

elektronische klokken) op voorstel van de NRBB     

c) benoeming van dhr Pierre TITART als technieker van de nationale adviesraad voor mechanische klokken 
op voorstel van het NSC 

Goedgekeurd 

 

9. Voorstellen tot uitsluiting  en aanvragen tot opheffing van uitsluiting en tot het verlenen van eerherstel – 

nihil  

 

10. Schrijven SPE Luik-Namen-Luxemburg – aanvraag om meerdere punten op de dagorde van deze 

vergadering te plaatsen   

 

11. REGIONALISERING 

De uitwerking van de verschillende werkgroepen wordt voortgezet. 

 

12. Voorstellen tot wijzigingen aan de KBDB-reglementen (zie hieronder) : 

a)Huishoudelijk reglement 

Art.1 (inlassing van een §2)  

b)Nationaal Sportreglement 

Art.8, art.11§1, art.15, Art.98 inlassing van een nieuwe §4, Art.98§5 en art.101§1 

c)Duivenliefhebberswetboek 

Art.7 en art. 12 

d)Statuten van de verenigingen  

Art.1 inlassing van een §2 

 

13. INFORMATISERING 

De KBDB verheugt zich over de medewerking van de verenigingen met betrekking tot het inbrengen van de 

ringen verkocht aan de liefhebbers. 

  

14. NATIONALE DAGEN 2015 – 22 & 23 janvier 2016 – Brussel (Square Brussels Meeting Center) 

 

15. WERELDKAMPIOENSCHAP 2016 – 15 augustus 2016 – Nevele 

 

16. OLYMPIADE 2017 - 27, 28 & 29 januari 2017 – Bruxelles (Square Brussels Meeting Center) 

 

17. Organisatie van het komende vluchtseizoen en vaststelling van de criteria van de nationale 

kampioenschappen (zie powerpoint en pdf) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bijlage punt 4 definitieve dagorde nationale statutaire algemene vergadering 25.02.2015 

 

B I J D R A G E N  2016  
  

€     25,00 voor de liefhebbers 

Een associatie van meerdere liefhebbers betaalt 25 EURO voor het  

eerste lid en 10 EURO voor elk bijkomend lid. 

 

€     25,00 voor de aansluitingsbijdragen voorzien door art.9 van de Statuten 

 

€   100,00 voor de vergezellers 

 

€     50,00 voor de hulpvergezellers 

 

€   200,00 voor de vervoerfirma’s die geen vergezellersagentschap zijn 

 

€   250,00 voor de vergezellersagentschappen rechtgevend op een eerste kaart (wordt als agentschap 

beschouwd de vergezeller of vergezellers die duiven meenemen van een ganse streek) 

 

€     50,00 voor de vrachtvervoerders (degenen die duiven in opdracht van de vergezellers ophalen en 

naar een centraal punt vervoeren en geen vergezellersvergunning bezitten) 

 

€     50,00 voor de rangschikkers (enkel rangschikker in eigen vereniging) 

 

€   100,00 voor de rangschikkers van méér dan 1 vereniging of voor de gespecialiseerde firma’s 

 

€     25,00 voor de regelaars niet-liefhebbers 

 

€     25,00 voor de secretarissen niet-liefhebbers 

 

€     70,00 zonder uitzondering, voor de lokaalhouders duivenliefhebbers 

 

€     70,00 zonder uitzondering, voor de lokaalhouders niet-duivenliefhebbers 

 

€   120,00 voor de oproepers en voor de opstellers van de prijzenlijsten voor openbare 

duivenverkopingen (vermeerderd met € 25,00 per openbare verkoping) 

 

€     70,00 voor de aansluitingsbijdrage van de verenigingen 

 

€     70,00 voor de privé-lokalen 

 

€   100,00 voor de provinciale organisatoren, per aangevraagde vlucht 

 

€   120,00 voor de interprovinciale organisatoren, per aangevraagde vlucht 

 

€   500,00 voor de nationale organisatoren, per aangevraagde vlucht 

 

€   600,00 voor de internationale organisatoren, per aangevraagde vlucht 

 
====== 

 

 



 

 

 

 

 

Bijlage punt 11 definitieve dagorde NAV 25.02.2015 

Voorstellen tot wijzigingen aan de KBDB-reglementen 
 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 

Art. 1 – inlassing van een § 2 

 

De artikelen 27, 28, 29 en 30 van de statuten van de KBDB beheren meer in het bijzonder de PE/SPE die ten allen tijde de statuten 

en reglementen van de KBDB dienen na te leven. 

De PE/SPE zullen jaarlijks vrij hun kampioenendagen kunnen inrichten met uitzondering evenwel van het weekend 

waarop de provinciale dag van de PE/SPE en/of de Nationale Dagen plaatsvinden.  

 

NATIONAAL SPORTREGLEMENT 
 

Art. 8 

 

Wedstrijden of dubbelingen kunnen enkel doorgaan zo er minstens 2 deelnemers zijn, met verschillende lidnummers. 

 

In een wedvlucht worden slechts afzonderlijke wedstrijden ingericht in de categorieën: oude duiven, jaarlingen of oude/jaarlingen 

samen  en jonge duiven. 

 

Onder dubbelingen dient te worden verstaan:  

- enerzijds, de dubbelingen in een andere categorie (horizontale dubbeling). Deze dubbeling is enkel en 
uitsluitend toegelaten voor de jonge duiven vanaf de eerste zaterdag van september 

- anderzijds, de dubbelingen op een ander niveau: Bvb. nationaal, interprovinciaal, provinciaal, lokaal 
(verticale dubbeling). 

 

De dubbelingen bij de duivinnen zijn niet meer toegelaten met uitzondering voor de internationale vluchten. 

 

Op de nationale wedvluchten zijn dubbelingen in een andere categorie steeds verboden. De verticale dubbelingen volgen steeds 
de categorieën van de hoofdvlucht. 
De duiven moeten verplicht worden ingeschreven in hun categorie (oude, jaarlingen, oude/jaarlingen, jonge) in functie van hun 

ringnummer.  

De oude duiven en de jaarlingen dienen VERPLICHTEND aan de wedvluchten deel te nemen: 

- in hun eigen categorie, met een aparte uitslag, t.e.m.  het weekend van de nationale wedvlucht vanuit 
Bourges II 

- oude duiven en jaarlingen samen, met één uitslag, na het weekend van de nationale wedvlucht vanuit 
Bourges II, met uitzondering voor de nationale wedvluchten die worden ingericht het eerste en/of tweede 
weekend na Bourges II. 

en dit ZONDER mogelijkheid tot het dubbelen van de jaarlingen bij de oude duiven.  

 

Het dubbelen van jonge duiven in de andere categorie (oude en jaarlingen samen) wordt toegelaten vanaf de eerste zaterdag van 

september zonder dat evenwel de verplichting tot dubbelen aan de deelnemer kan worden opgelegd.  

 

De deelname van jaarduiven aan provinciale, interprovinciale, nationale en internationale wedvluchten, die uitsluitend worden 

georganiseerd voor oude duiven, is verboden op straf van declassering en sanctie. 

 

Het niet naleven van de beschikkingen voorzien in huidig artikel brengt automatisch de declassering van de duif met zich mede en 

er zal vervolging worden ingesteld ten overstaan van de desbetreffende inrichter. 

 

 

Art. 15  

  

De programma’s van de wedvluchten (data, lossingsplaatsen, speelomtrek en deelnemingsvoorwaarden) worden door de comités 

van de PE/SPE goedgekeurd vóór 1 februari. 

vóór 15 maart 

OF 



Eén week vóór de start van de vluchten die betrekking hebben op de desbetreffende disciplines (kleine snelheid, grote 

snelheid en kleine halve fond). 

 

Art. 98 inlassing van een nieuwe § 4 

  

Indien het elektronisch systeem werkt en de duif werd normaal elektronisch geconstateerd, doch de duif komt thuis 

zonder gummi, dan kan de betreffende chip in een mechanisch toestel geconstateerd worden als controlebestatiging. 

 

Art. 98 § 5 

Voor de eerste geklokte duif dient de controlegummi binnen de 15 minuten vanaf het officieel uur van bestatiging (in u, min, sec) 

in het hoofdtoestel of controletoestel te worden afgeklokt. Bij elektronische registratie is het afklokken van de gummi van de 

eerste geklokte duif verplicht ter controle.  

Ipv 

Bij gebrek aan een controletoestel dienen al de controlegummi’s te worden ingeleverd samen met het hoofdtoestel. Behalve van de eerst 

geklokte duif waarvan de controlegummi binnen de 10 minuten vanaf het uur van bestatiging (in u, min, sec) in het hoofdtoestel wordt 

afgeklokt. Bij elektronische registratie is enkel het afklokken van één gummi van de eerst geklokte duif verplicht ter controle (de overige 

ringen moeten in de vereniging worden binnengebracht). 

 

Art. 101 § 1 
 

Voor de nationale wedvluchten vanaf Limoges, zullen de aankomsten van al de duiven, zonder uitzondering, via een 

communicatiemiddel aan hun respectievelijke inkorvingsburelen worden gemeld binnen de 10 15 minuten vanaf het officieel uur  van 

bestatiging (in u, min, sec). 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 omvatten. 

Voor de nationale wedvluchten beneden Limoges dient enkel de eerst geklokte duif per categorie op voormelde wijze te worden 

aangemeld. 

Wanneer de termijn van 10 15 minuten is overschreden, zal, ingevolge een gegronde klacht, ingediend door iemand die er belang bij 

heeft, 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. 

Een tweede melding volgt dan van zodra de liefhebber éénderde van het aantal ingekorfde duiven per categorie heeft geklokt; een 

eenvoudige opgave van het aantal aankomsten volstaat bij deze tweede aanmelding. 

 

DUIVENLIEFHEBBERSWETBOEK 
 

Art. 7 (Kamer van Eerste Aanleg) 

 

De nationale raad van beheer en bestuur benoemt de leden van de Kamer van eerste aanleg uit de leden van de KBDB die de 

vereiste bekwaamheden blijken te bezitten. 

Licentiaten in de rechten, de houders van een diploma “Masters of laws” of van een hoger diploma in dit vakgebied  (i.p.v. 

Licentiaten in de rechten) kunnen eveneens worden benoemd.   

De uitzonderlijke gevallen zullen worden beslecht door de nationale raad van beheer en bestuur. 

 

Art. 12 (Kamers van Beroep) 

 

De nationale raad van beheer en bestuur benoemt de leden van de Kamers van beroep uit de leden van de KBDB die de vereiste 

bekwaamheden blijken te bezitten. 

Licentiaten in de rechten, de houders van een diploma “Masters of laws” of van een hoger diploma in dit vakgebied  (i.p.v. 

Licentiaten in de rechten) kunnen eveneens worden benoemd. 

De uitzonderlijke gevallen zullen worden beslecht door de nationale raad van beheer en bestuur. 

 

STATUTEN VAN DE VERENIGINGEN 
 

Art. 1 – inlassing van een § 2 

De duivenliefhebbersverenigingen zullen jaarlijks vrij hun kampioenendagen kunnen inrichten met uitzondering evenwel 

van het weekend waarop de provinciale dag van de PE/SPE en/of de Nationale Dagen plaatsvinden.  

 

  

--------------------------------------------- 

 

 

 

 


