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Procedure inkorven van duiven Covid-19 

1. Ten laatste twee dagen voor de inkorfdatum laat de liefhebber aan de vereniging 
weten hoeveel duiven hij zal inkorven telefonisch op 016634158 of via email. 
fa671910@skynet.be  of rechtstreeks vanop onze blog www.bloggen.be/hdb Dus bij 
inkorving op vrijdag dient de liefhebber ten laatste woensdagavond te berichten). 
Liefhebbers die deze gegevens niet op voorhand doorgeven komen automatisch als 
allerlaatste aan de beurt bij de inkorving 

2. De dag voor de inkorving stuurt de vereniging naar de liefhebber een mail met 
daarop het uur dat hij zich kan aanmelden (liefhebbers zonder mail kunnen bellen 
naar 016.63.41.58) De lijst zal ook op onze website beschikbaar gesteld worden.  

3. Op de inkorvingsdag dient de liefhebber zich aan op het afgesproken uur.  Met het 
gemelde aantal duiven  

4. Volgens de richtlijnen van de KBDB, die wij als vereniging onderschreven hebben, 
wordt de volgorde van inkorven als volgt bepaald:  

a. Eerst de personen met een zwakke gezondheid (via dialoog tussen de 
liefhebber en het bestuur) 

b. Vervolgens de oudsten (per leeftijdsgroep).  

c. Binnen elke leeftijdsgroep komen eerst de liefhebbers die weinig duiven 
bijhebben aan de beurt.  

d. Liefhebbers zonder afspraak.  

5. Zolang er geen verdere versoepeling komt voor de Horeca blijft ook onze toog 
gesloten.  

6. Sanitair blijft natuurlijk wel toegankelijk. 

 

Hygiëne 

1. Alcoholgel (om te ontsmetten, niet om te drinken) zal voorzien worden voor het 
ontsmetten van de handen van liefhebbers en medewerkers.  

2. Na het inkorven moeten de liefhebbers meteen het lokaal verlaten  

3. Helpers ontsmetten hun handen na iedere inkorving  

4. Mondmaskers zijn verplicht 
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Inkorven:  

De liefhebbers komen een voor een binnen.  Wanneer de eerste liefhebber zijn 
duiven in de manden zet mag een 2de liefhebber tot in de admin zone komen om 
administratieve details af te handelen inentingsformulieren, afspraken aangaande 
koppelen etc..  

Wanneer de 1ste liefhebber klaar,  is gaat hij via deur 2 buiten en dan kan de 2de 
liefhebber zijn duiven in de korven zetten en zo verder.  

Iemand die hulp wil bij het inkorven mag dat vragen en hij zal geholpen worden.  

 

Betalen. 

Om zoveel mogelijk contact te vermijden moeten we inzetten op elektronische 
betalingen (geen baar geld) Hiervoor kunnen we volgende betaalmethoden 
aanbieden:  

 Voorafbetaling via overschrijving (bankoverschrijving) dit gaat zo, de liefhebber 
stort een bepaald bedrag op de Covid rekening van de Hagelandse Duivenbond.  
Alle kosten worden week na week van dit bedrag afgetrokken.  Simonne houdt 
een overzicht bij en kan u ten allen tijde het huidige saldo doorgeven.  
Liefhebbers let wel op, indien het saldo ontoereikend is zal er niet kunnen 
ingekorfd worden.  Dus houdt dit samen met ons in het oog!  

 Via smartphone; Payconiq, bankcontact app, of dergelijke.  

 

We begrijpen dat dit een verkorte versie is van de richtlijnen.  Indien er nog vragen 
zijn dan mogen die steeds via email doorgestuurd worden.  

Het draaiboek van de KBDB ligt ter inzage in het lokaal.  

Dit zijn allemaal uitzonderlijke maatregelen maar we moeten er samen doorheen.  

 

Bedankt voor uw begrip.  


