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From: Maggy De Clerck <declerck.m@kbdb.be>
Sent: Friday, May 3, 2019 05:13
To: De Blick, Gerry <Gerry.DeBlick@nVent.com>
Cc: pascal bodengien <pascalbodengien@hotmail.com>; denis.sapin@hotmail.com; Wim Logie <Wim.Logie@QMR.BE>;
Dominique Charlier <domcharlier@skynet.be>; gino@ginohoubrechts.be; 'Gertjan Van Raemdonck'
<gertjan.van.raemdonck@skynet.be>; rudi_joossens@telenet.be; Tina Van Bockstaele <vanbockstaele.t@kbdb.be>;
Geert Philips <philips.g@kbdb.be>; Patrick Marsille <marsille.p@rfcb.be>
Subject: FW: Ter attentie van De Nationale Raad van Beheer en Bestuur van de KBDB. ‐ Hagelandse Duivenbond Tielt‐
Winge
Importance: High
Geachte,
Aansluitend op uw in rand vermelde aanvraag teneinde het lokaal uit “Tielt‐Winge” de nationale grote halve‐
fondwedvluchten te laten inkorven in 2019, werd, in toepassing van art. 35 van de KBDB‐statuten, schriftelijk de
beslissing van de leden van het nationaal sportcomité gevraagd.
Zeven leden hebben zich akkoord verklaard om het lokaal Tielt‐Winge te laten inkorven voor de nationale grote halve‐
fondwedvluchten 2019 en drie leden hebben een negatief advies uitgebracht.
Dit betekent dat het lokaal uit Tielt‐Winge de nationale grote halve‐fondwedvluchten in 2019 mag inkorven en dit voor 1
jaar op proef.
Met vriendelijke groeten.
Namens de leden van de nationale raad van beheer en bestuur,
De voorzitter van het NSC,
Denis Sapin.
De : De Blick, Gerry <Gerry.DeBlick@nVent.com>
Envoyé : lundi 18 mars 2019 16:45
À : Nationaal KBDB/RFCB <nationaal@kbdb.be>; Bodengien <Bodengien.p@kbdb.be>
Objet : Ter attentie van De Nationale Raad van Beheer en Bestuur van de KBDB. ‐ Hagelandse Duivenbond Tielt‐Winge
Importance : Haute
Geachte Dames en heren van de nationale raad van bestuur, geachte voorzitter,
De reden voor deze email heeft betrekking op de toekomst van ons lokaal in Tielt‐Winge. Samen met het lokaal van
Heverlee werden wij door onze PE geïnformeerd dat wij vanaf seizoen 2019 niet langer de nationale vluchten mogen
inkorven. Na de berichtgeving per email op 31 januari 2019 hebben wij hier natuurlijk bij onze PE en het NS op
gereageerd. Tot op vandaag echter heeft men zelfs onze e‐mails en brieven NIET beantwoord. Dit is niet alleen niet
onkies maar ook behoorlijk onbeleefd.
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Ondanks het extreme warme weer van het afgelopen seizoen konden wij rekenen op gemiddeld 15,2 trouwe liefhebbers
die ingekorfd hebben op de Nationale vluchten (zie bijlage) De topper was onze feestelijke inkorving voor Bourges
nationaal wat sinds meerdere jaren al een succes is. 15, 2 liefhebbers gemiddeld is meer dan het vereiste quotum
vandaar dat wij niet begrijpen waarom wij onze liefhebbers moeten doorsturen. Zoals op de meeste plaatsen gaat het
hier om mensen die reeds sinds vele jaren via ons lokaal aan de nationale vluchten deelnemen
Wij hebben onze vereniging, die in 2002 bijna dood was, terug leven in geblazen door tal van verschillende initiatieven
en nevenactiviteiten die erop gericht waren om de duivensport voor de liefhebbers goedkoper, interessanter en leuker
te maken. Momenteel telt onze verenging terug 72 hoklijstleden en bestelden wij meer dan 3000 ringen. Het zou voor
onze liefhebbers en de duivensport in de streek een goede zaak zijn om de beslissing te herroepen en ons toch toe te
laten de nationale vluchten in te korven. Onze liefhebbers begrijpen niet waarom men tot dergelijk ingrepen moet
overgaan in een sport die van jaar tot jaar veranderd en waar iedere liefhebber belangrijk is. Tussen dit en pakweg 10
jaar zullen er voldoende lokalen sluiten dus laat ons aub deze teloorgang niet kunstmatig versnellen.
PS wij hebben reeds het enige KBDB gehomologeerde intekenprogramma van Data Technologie aangeschaft. (onder
dwang van PE VL. Brabant) en hebben de afgelopen jaren niet de minste problemen gehad om aan onze verplichtingen
aangaande het elektronisch doorsturen van gegevens naar WPROL te voldoen.
Indien er vragen zijn wil ik hierover graag met u praten.
0478500589
Met beleefde groeten,
Gerry de Blick, secretaris van de Hagelandse Duivenbond Tielt‐Winge
Op vraag van de spelende liefhebbers van de 72 hoklijstleden van de Hagelandse Duivenbond
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