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FEDERATIE  
SCHAPENDRIJVEN 
BELGIE vzw. 

 Beyenstraat 81  3500 Hasselt. 
  KBC:    IBAN: BE86  7340  1870  5750 

                                                   BIC: KREDBEBB 
 
Beste leden, 
  
 2016 loopt ten einde en in samenspraak met de clubs en onafhankelijke organisatoren 
organiseerde de Federatie ook dit jaar volgende evenementen: 
 

- een hele reeks trials voor klasse 1, 2 en 3 
 
- voor klasse 1 en 2 de Autarky Cup 2016 
 
- het Belgisch Kampioenschap voor kl  1, 2 en 3 
 
- een reeks clinics voor beginners 
 
- de kwalificatie voor de World Trial 2017  
 
- de algemene ledenvergadering (jaarvergadering), de vergadering van het wedstrijdcomité   
  en 2 uitzonderlijk bijzondere  ledenvergaderingen. 
 
- een afvaardiging ging naar de CSC vergadering in Finland 
 
 

Hartelijk dank aan de deelnemers, de organisatoren, de jury’s en de sponsor(s) want, zonder één 
van dezen, hebben we geen wedstrijden en zijn we geen Federatie Schapendrijven in België. 
 
 
  
Voor 2017  staan er heel wat activiteiten op stapel:  trials voor alle klassen,clinics, het B.K. voor 
alle klassen, ledendag, enz…   
U vindt onze doelstellingen en activiteitenkalender op de nieuwe website  www.schapendrijven.be   
 
 
  
Met het nieuwe jaar  in het verschiet  is ook de tijd aangebroken om uw  FSB - lidmaatschap te 
hernieuwen.  FSB- lidgeld voor 2017 = 50 euro pp, young handler <18j.= 25 Euro pp.  
Met deze bijdrage van 50 (of 25) Euro bent u ook automatisch associated member van de ISDS 
met alle voordelen i.v.m. puppyregistratie enz. (de FSB stort het ISDS - lidgeld rechtstreeks door 
aan de ISDS). 
 
 
FSB leden krijgen 2 Euro korting op alle trials die georganiseerd worden onder de FSB- koepel en 
een grotere korting op speciale activiteiten zoals clinics enz.  
FSB - leden zijn ook verzekerd tegen ongevallen en schade aan derden.   
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Het  FSB - bestuur blijft achter zijn doelstellingen staan en vindt dat het nog altijd nodig is om de 
handlers in België  op één lijn te krijgen die leidt naar een aangename beoefening van de sport en 
het verhogen van het wedstrijdniveau. 
 
 
De inkomsten van de FSB worden herbesteed ter bevordering van de sport. Wie een wedstrijd 
organiseert kan beroep doen op de aanhangwagen met wedstrijdmateriaal. 
  
 
 
Graag willen wij u vragen om uw lidmaatschap te vernieuwen via overschrijving  op  
KBC:  IBAN: BE86  7340  1870  5750  (aub voor 25 januari) met de vermelding Lidgeld 2017. 
U krijgt ook dit jaar een FSB lidkaart  en de ISDS badge.  
U kan ook ISDS News bestellen via  FSB. De prijs hiervan is 40 Euro.  
Gelieve dit bedrag dan toe te voegen aan uw overschrijving, met vermelding ISDS - News.  
 
 
Het FSB- bestuur wenst u een gelukkig, een gezond en een succesvol 2017 !  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Daniël Cousin 
penningmeester FSB 


