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Aanwezig : 

Scherpenheuvel – Heverlee – Herent  – Schaffen – Langdorp – Gelrode – Wolfsdonk – 

Testelt – Begijnendijk 

Afwezig:  

 

De vergadering was gepland om 19u00 maar door het vroege uur en omdat mensen ook 

moeten werken is de vergadering gestart om 20u. Er is ook gevraagd om hiermee 

rekening te houden in de toekomst! Het lokaal Okselaar geeft aan dat het zal stoppen 

vanaf het einde seizoen 2014 en zal bijgevolg geen inkorvingslokaal meer zijn voor Hafo 

Vlaams-Brabant in 2015! 

 

1) Bespreking van het afgelopen seizoen 

=> Het lokaal Scherpenheuvel geeft aan dat zij eventueel vanaf volgend seizoen willen 

inkorven op vrijdagavond. Hun motivering is dat dit de vraag is van de liefhebbers en ook 

dat sector 2 dezelfde ‘gunsten’ moet kunnen hebben als sector 1 die wel kunnen inkorven 

op vrijdagavond. Omtrent dit onderwerp laaien de emoties hoog op en zijn er pittige 

discussies! Er zou ook een stemming op het programma staan van de provinciale 

algemene vergadering omtrent de inkorvingsdagen. Omdat deze discussie blijkbaar niet 

gesloten kan worden, wordt er een stemming georganiseerd tussen de 10 aanwezige 

lokalen: 8 lokalen willen inkorven op donderdagavond – 1 lokaal wil vrijdagavond 

inkorven en 1 lokaal geeft aan hierin nog geen definitief standpunt te hebben ingenomen 

maar geeft de voorkeur om in te korven op vrijdagavond. Om de gemoederen te bedaren 

is er voorgesteld om de provinciale algemene vergadering af te wachten waarop er een 

stemming zou komen over dit punt. Er is beslist om hiervoor een amendement in te 

dienen waar ALLE 10 lokalen unaniem achter staan!  

2) Indienen amendement UNANIEM goedgekeurd door alle lokalen 

=> Er is uiteindelijk een tekst opgesteld waarbij alle lokalen akkoord zijn 

- Gezamenlijke inkorvingsdag voor de ½ fond voor gans Belgie, hetzij donderdag, hetzij 

vrijdag. 

- Indien de inkorvingsdagen verschillend zijn voor de ½ fond voor de provincie Vlaams-

Brabant, dient er een apart provinciaal kampioenschap te komen voor de ½ fond. 

(Kampioenschap donderdag inkorving, kampioenschap vrijdag inkorving) 

- Gezamenlijke lossing van de duiven op de kleine ½ fond van Vlaams-Brabant sector 2 

en Vlaams-Brabant sector 3 

- Lossingsplaatsen (programma’s) moeten zo opgesteld worden zodat er geen kruis 

lossingen mogelijk zijn. 

- Dubbelingen en samenspelen moeten mogelijk zijn tussen sector 2 en sector 3 
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Dit amendement is verstuurd via e-mail aan de KBDB afdeling Vlaams-Brabant en 

nationaal! Per post verstuurd aan de afdeling KBDB Vlaams-Brabant. Met dit schrijven is 

de discussie gesloten en zijn de lokalen UNANIEM akkoord met het indienen van dit 

amendement!      

3) Kampioenschappen en kampioenendag 

=> Op de kampioenschappen geen opmerkingen 

    Kampioenendag zal doorgaan op vrijdag 21/11 te Tielt-Winge en zal georganiseerd 

worden met de mogelijkheid tot deelnemen eten (buffet). Meer informatie later via de 

lokalen. 

4) Financieel overzicht en status betalingen seizoen 2014  

=> Er zijn een aantal lokalen die hun betalingen onvolledig of zelfs niet hebben 

uitgevoerd! Er wordt gevraagd om de achterstallige gelden onmiddellijk te betalen zodat 

de kast staat volledig kan opgemaakt worden! Ook wordt er gevraagd om de betalingen 

steeds juist en duidelijk te vermelden, de afrekeningen en de lidgelden steeds apart te 

betalen met de juiste mededeling!! 

5) Onaangekondigde controle op de lossingplaats   

=> Er is een onaangekondigde controle geweest op de lossingplaats na verschillende 

geruchten die er verspreid werden! Deze controle is er gekomen in samenspraak met de 

Franse duivenliefhebbersbond. Bij de controle zijn er GEEN onregelmatigheden vast 

gesteld: de vergezellers waren TIJDIG aanwezig, alle duiven waren voorzien van drinken 

en de vergezellers stonden opgesteld zoals afgesproken! Kortom er waren GEEN 

opmerkingen van de controle die ter plaatse is geweest! De mogelijkheid bestaat dat er in 

de toekomst nog onaangekondigde controles zullen worden uitgevoerd! 

6) Op vraag van Geert Buelens wordt er nogmaals naar het sportieve verloop 

gevraagd of hier opmerkingen zijn 

=> Tijdens het seizoen hoort men vele klaagzangen en negatieve uitlatingen! Doch op het 

stellen van de bovenstaande vraag (meerdere keren gevraagd), zijn er geen opmerkingen 

gegeven door de 10 aanwezige lokalen. Enkel het punt om in te korven op vrijdagavond 

blijft nazinderen en is de rode draad van deze vergadering! 

7) Organisatie kampioenendag – helpers – betalingen buffet 

 

=> Hiervoor zal een extra vergadering worden georganiseerd om de details verder af te 

spreken! 

 

De vergadering is gesloten door de voorzitter omstreeks 22u30 


