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Aanwezig : Heverlee - Lubbeek – Schaffen – Langdorp – Gelrode – Begijnendijk 

Verontschuldigd: Scherpenheuvel - Herent 

Afwezig: Testelt - Wolfsdonk 

 

Door de recente ontwikkelingen en geruchten over het inkorven op vrijdagavond is er 

besloten om een bijzondere algemene vergadering bij elkaar te roepen. Dit om een 

duidelijk standpunt te krijgen over het verder bestaan en in welke vorm van Hafo 

Vlaams-Brabant. 

 

1) Lokaal Scherpenheuvel 

=> Lokaal Scherpenheuvel is verontschuldigd maar was vertegenwoordigd door Dhr Geert 

Buelens. Geert moest meedelen dat Scherpenheuvel uit het overkoepelend samenspel zal 

stappen zodat zij kunnen inkorven op vrijdagavond. In naam van Scherpenheuvel dankt 

Geert Buelens iedereen voor de GOEDE samenwerking van de laatste jaren! En betreurt 

hij deze beslissing die volgens hem in de hand gewerkt is door de gebrekkige reglementen 

en toepassing van deze reglementen (of niet toepassing van de reglementen) door het PC 

Brabant.  

2) Functioneren Geert Buelens als secretaris Hafo Vlaams-Brabant 

=> Geert Buelens zit door de beslissing van het lokaal Scherpenheuvel in een 

"onaangename"  situatie. Er waren al geruchten dat Geert Buelens zou opstappen uit het 

overkoepelend samenspel. Geert geeft te kennen dat indien men het wenst en er geen 

vervanger is, hij wil verder werken met Hafo Vlaams-Brabant. Beide partijen geven aan 

dat de samenwerking steeds op een vlotte manier is verlopen en dat deze samenwerking 

niet hoeft stop gezet te worden na de recentelijk gebeurtenissen. Er wordt besloten om in 

de toekomst verder samen te werken.  

3) Lokaal Testelt 

=> Lokaal Testelt niet aanwezig: Het overkoepelend samenspel gaat ervan uit dat Testelt 

de samenwerking zal stoppen.  

 

Een dag later ontvangt de centralisatie een mail met de  bevestiging dat lokaal Testelt uit 

het samenspel zal stappen om diverse redenen! 

4) Lokaal Wolfsdsonk  

=> Lokaal Wolfsdonk heeft meegedeeld dat zij niet meer zullen inkorven op de ½ fond 

vanaf 2015!! 

5) Lokaal Herent   

=> Is verontschuldigd maar geven duidelijk mee dat ze nog steeds willen deelnemen aan 

het overkoepelend samenspel Hafo Vlaams-Brabant in de toekomst! 
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6) Standpunt Hoofdbestuur Hafo Vlaams-Brabant 

- We betreuren het stopzetten van de samenwerking van de lokalen Scherpenheuvel en 

Testelt! 

- Het heeft geen zin om lokalen tegen hun “goesting” te houden 

- Het hoofdbestuur wenst nog verder te werken in de toekomst 

- We organiseren een stemming met de vraag wie er nog wil deelnemen of niet aan Hafo 

Vlaams-Brabant  

7) Klacht indienen tegen vrijdagavond inkorven 

 

=> Op vraag uit de zaal om een klacht in te dienen tegen de “mogelijkheid” om op 

vrijdagavond in te korven reageert onze voorzitter Van Winkel om dit NIET te doen! 

Hierbij wijst hij erop dat ofwel hij en/of Hafo Vlaams-Brabant als schuldige kan 

aangeduid worden wanneer het niet zou toegelaten worden. We wensen NIET de 

zondebok te worden wanneer het inkorven op vrijdagavond niet zou doorgaan!! Iedereen 

gaat akkoord hiermee. 

8) Definitieve schrapping lokalen Scherpenheuvel en Testelt hafo Vlaams-Brabant 

 

=> Dat Scherpenheuven en Testelt het overkoepelend samenspel verlaten ligt zwaar op de 

maag! Het was de bedoeling om het overkoepelend samenspel verder uit te bouwen i.p.v. 

af te breken. Vanuit de zaal wordt er op aangedrongen deze lokalen definitief te weren uit 

het overkoepelend samenspel Hafo Vlaams-Brabant! Onze voorzitter Van Winkel maakt 

iedereen er attent op dat vetes niet mogen spelen in de toekomst, hij begrijpt dat dit nu 

nog gevoelig ligt. Hij wijst er ook op dat de meerderheid beslist, dit is ook zo opgenomen 

in onze reglementen! 

9) Woord van lokaal Heverlee 

 

=> Ondanks de “geruchten” willen zij meedelen dat zij geen problemen hebben met de 

keuze van de lokalen Scherpenheuvel en Testelt! Maar ze betreuren wel dat een 

provinciaal mandataris de oorzaak is van het splitsen van Hafo Vlaams-Brabant!! 

10) Woord van lokaal Schaffen 

 

=> Het lokaal heeft een probleem dat haar Limburgse aangrenzende gemeentes niet 

mogen deelnemen door de reglementering van Hafo Vlaams-Brabant! Tevens kunnen zij 

nu nog niet antwoorden of ze meedoen in de toekomst omdat hun positie ongunstig is en 

ze hun algemene vergadering willen afwachten van aanstaande zondag! 

=> Lokaal Begijnendijk geeft aan dat dit inderdaad voor Schaffen, gezien de geografische 

ligging een moeilijk punt is. Dardenne geeft aan dat het voor hun geen probleem is dat 

deze aangrenzende Limburgse deelgemeente zouden deelnemen. Ook de andere lokalen 

hebben hiermee geen probleem mee! 
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=> Hoofdbestuur maakt duidelijk dat dit moeilijk ligt omdat ze NIET wensen dat er 

Antwerpse hokken worden toegelaten, daarom dat er in de reglementen staat enkel 

duiven waarvan de hokken gelegen zijn in Vlaams-Brabant…. 

=> Dardenne springt in en vermeld dat zij GEEN vragende partij zijn om Antwerpse 

duiven toe te laten en kunnen perfect aanvaarden dat de Limburgse deelgemeenten van 

Schaffen worden toegelaten in Hafo Vlaams-Brabant. 

=> Er wordt besloten om een stemming te doen over dit punt 

11) Stemming aanpassen reglementen om Limburgse deelgemeente van Schaffen te 

aanvaarden 

 

=> Indien Schaffen de samenwerking in het overkoepelend samenspel niet stopzet mogen 

de LIMBURGSE deelgemeente van Schaffen deelnemen in het lokaal Schaffen. Antwerpse 

hokken mogen niet deelnemen. De reglementen dienen hiervoor aangepast te worden, 

indien Schaffen de samenwerking niet stopt wordt UNANIEM aangenomen! 

11) Wie wil er deelemen in de toekomst aan het overkoepelend samenspel Hafo 

Vlaams-Brabant 

 

=> De lokalen Heverlee – Lubbeek – Herent – Gelrode – Begijnendijk – Langdorp geven 

aan om de samenwerking verder te zetten in de toekomst!  

 

=>Lokaal Schaffen wenst te wachten tot de algemene vergadering van hun lokaal dat 

aanstaande zondag zal doorgaan en brengen ons hiervan zo spoedig mogelijk op de 

hoogte. 

Ondertussen hebben wij de bevestiging ontvangen van Schaffen dat de samenwerking 

met Hafo Vlaams-Brabant zal worden verder gezet in de toekomst! Hafo Vlaams-Brabant 

zal dus verder bestaan met 7 lokalen zoals hierboven vermeld staan!!   

12) Aanduiden nieuw hoofdlokaal 

 

=> Ter vervanging van Scherpenheuvel wordt het lokaal Lubbeek naar voorgedragen, 

lokaal Lubbeek is UNANIEM aanvaard (lokaal Herent verontschuldigd). Lubbeek zal het 

vluchtprogramma indienen zoals voorgeschreven in de KBDB reglementen! 

13) Uitbreiden van Hafo Vlaams-Brabant 

 

=> Er zijn tot op heden geen nieuwe aanvragen ontvangen 

 

=> Ondanks de melding van Dhr Nolmans op de provinciale vergadering dat sector 2 & 3 

NIET kunnen samenlossen  zouden er wel mogelijkheden zijn in de toekomst. Dit punt 

zal later verder besproken worden naargelang de evolutie. 
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14) Kasverslag Hafo Vlaams-Brabant 

=> Kasverslag meegedeeld en aanvaard 

 

=> Voorbieden bonverkoop via pitts zal niet herhaald worden wegens te hoge kosten 

hiervoor! 

15) Hebben de lokalen die Hafo Vlaams-Brabant verlaten recht op een deel van de 

kas? 

=> Op deze vraag is het hoofdbestuur zeer duidelijk! Wat in kas aanwezig is, blijft van 

Hafo Vlaams-Brabant. De verlatende lokalen hebben hier geen recht op! 

16) Varia 

=> De kampioenendag en het buffet was een succes, dit zien we aan de vele positieve 

feedback die we krijgen! We zullen dezelfde formule (proberen) toe te passen in 2015. 

 

=> Lovende woorden ook voor alle helpers op onze kampioenendag!! BEDANKT 

IEDEREEN!!! Ook zeker in de kijker zetten de mensen van Heverlee die vanaf het begin 

hun steentje bijdragen en de jonge mensen van Herent die schitterend werk hebben 

geleverd!! 

 

=> Enkel de betalingen van de deelnemers kan beter zodat dubbele boekingen niet meer 

mogelijk zijn! Dit is een punt om aandacht aan te geven in de toekomst! 

 

We wensen iedereen prettige feesten en een gelukkig Nieuwjaar, met veel 

duivenplezier! 

 

De vergadering is gesloten door de voorzitter omstreeks 22u20 


