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Notulen 

Online vergadering bestuursorgaan op 24 – 08 – 2021 om 19.00 uur. 
Réunion  en ligne de l’organe conseille le 24 – 08 – 2021 à 19h.00. 

 

 
  



Notulen 

1. Controle aanwezigen en opening vergadering.  

a. Alle leden bestuursorgaan zijn aanwezig. 

2. Lezing, opmerkingen en goedkeuring notulen vorige vergadering. 

a. Unaniem goedgekeurd. 

3. Financieel verslag. 

a. Zichtrekening: 34.139,75 € 

b. Kassa: 3.224,17 € 

c. Totaal: 37.363,92 € 

4. Brieven in & uit. 

a. Alle in en uitgaan de stukken werden behandeld, waar nodig wordt een antwoord 
gegeven door de sectretaris. 

5. 08.08.2021: Jonge Honden & Veteranen dag. 

a. Op zich is deze dag goed verlopen, opmerking is dat het te lang aansleepte vooraleer 
de tentoonstelling afgewerkt was. Ook rekening houdend met het aantal deelnemers. 

b. Geert meldt de zeer vele fouten in de catalogus en merkt op dat dit absoluut niet meer 
mag voorvallen in de toekomst. 

6. 08.08.2021: Aanbevelings Test Bekwaamheid (ATB).  

a. Geert geeft aan dat de kosten voor de ATB hoog zijn en begrijpt dit niet. 

• Antwoord wordt gegeven dat het over eenmalige aankopen gaat om deze test te 
kunnen uitvoeren. 

7. 11.09.2021: Seminarie 

a. De zaal is in orde, prijs nog niet gekend. 

b. Het avondmaal na het seminarie zal 25 € kosten. 

c. Er zijn enkelen die op uitnodiging gratis deelnemen (zie lijst). 

d. Er werd gekozen voor het menu met kip. 

8. 12.09.2021 : Ras Speciale.  

a. Zie werkdocument. 

9. Fokcommissie en selectiekern. 



a. Monique stelt voor om Phillippe Herny op te nemen in de fokcommissie en 
selectiekern. 

• Na overleg werd dit voorstel via stemming unaniem goedgekeurd. 

b. Hoe zal de selectiekern werken t.a.v. de andere Belgische Herder Vereniging? 

• Dit is een vraag die gesteld zal worden aan de KMSH. 

10. Voorstel aangaande FMBB Tentoonstelling. 

a. Monique stelt voor om tussen te komen in de kosten voor deelnemende leden aan het 
FMBB wereldkampioenschap. 

• Er wordt gedacht aan het betalen van het inschrijfgeld, dit onder voorwaarden. 
Deze kunnen o.a. zijn: 

− Enkel de beste van elke variëteit en geslacht die voldoet aan een 
selectiereglement. 

• Dit selectiereglement moet uitgewerkt worden en via een nieuwsbrief aan de 
leden geïnformeerd worden. 

• Vraag is: wie ontwerpt dit selectiereglement? 

11. Rondvraag. 

a. Nihil. 

12. Einde vergadering. 

 


