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Uitnodiging Vergadering Raad van Bestuur op 21.02.2014, aansluitend op de Alg. Verg.
Adres: Het Koetshuis, Strijtemplein 15 – 1760 Roosdaal.

Dagorde:

1. Controle aanwezigen en opening vergadering. 

a. Monique, Geert, Nora en José zijn aanwezig, Johan werd verontschuldigd.

2. Goedkeuring notulen vergadering 26.12.2013.

a. De notulen werden na voorlezing goedgekeurd.

3. Kasverslag.

a. Zichtrekening: € 6.767,02

b. Spaarrekening: € 20.677,99

c. Kassa: € 1.221,34

d. Totaal: € 28.666,35

4. Brieven in & uit.

a. 1: Brief van Pairet Daniele met de vraag als er iets kan gedaan worden om de website van de club 
tweetalig te maken.

 Monique zal hier een antwoord op geven.

5. Ras Speciale 03.05.2014 met CAC.

a. Zie organisatienota.

6. Clubblad - Revue.

a. Editie januari – februari – maart 2014.

 Monique meldt ons dat de voorbereidingen goed verlopen. De uitgave is voorzien voor eind 
maart.

 Er werd een definitief besluit genomen voor de drukker die in de buurt van Monique woont.
De detail informatie zal door Monique aan het bestuur gegeven worden.

 De verzending zal eveneens wijzigen naar een kantoor die dichtbij Monique gelegen is, 
Geert stuurt de nodige documenten per post naar Monique.

7. Bevestiging en prijsstelling verkoop zelfklevers. 

a. Er werden 400 zelfklevers aangekocht. De verkoopprijs werd vastgelegd op € 3,00 per stuk.

b. Elk bestuurslid heeft 50 stuks ontvangen voor verkoop in hun regio.
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8. Verkoop van kledij met het logo van de club op  (ik heb enkele stukken op mijn kosten laten borduren om deze 
te kunnen tonen) 

a. Jose toont enkele voorbeelden van de kledij welke hij in persoonlijke naam heeft aangekocht.

b. Gezien de recente, niet voorzien wijziging van de aankoopprijzen werd beslist om samen te zitten met 
Euro Joe teneinde een voorstel samen te stellen. Het eventuele voorstel van Euro Joe kunnen we dan 
vergelijken met de huidige prijzen vooraleer er een definitieve beslissing volgt voor de aankoop en de 
verkoopprijs.

9. Verkoop van lidkaarten van onze club door bestuursleden en sponsors. 

a. José stelt voor om samen met het inschrijvingsformulier ook blanco, genummerde lidkaarten te 
voorzien. Dit voor de bestuursleden en sponsors.

 Voorstel werd aanvaard, Geert zorgt voor een 20-tal genummerde exemplaren voor de 
bestuursleden en de sponsors. Deze zullen per post opgestuurd worden.

10. Sponsoring van de K.U.C.B.H. ploegen voor het WK FMBB 2014.

a. We beschikken over €  1.000 voor de WK teams samen. De voorlopige situatie toont dat er dit jaar 
zeer weinig kandidaten zijn voor de Mondioring en een 4-tal voor het IPO. In de Obedience zijn er 
geen kandidaten. Voor het Agility zullen we begin maart de aantallen krijgen. Het Agility organiseerde 
enkele benefietwedstrijden waardoor ze reeds over een budget beschikken.

b. Er zal eveneens kledij voorzien worden door de sponsor voor de verschillende disciplines.
Dit zal in detail uitgewerkt worden zodra de selecties bekend zijn.

c. Voor Het IPO en de Mondioring zullen we de € 150,00 voor de ploegleiders voorzien vanuit de club.

11. Rondvraag.

a. José: kunnen we een speciale dag organiseren met de sponsor?

 Dit kan eventueel uitgewerkt worden (José), er zal een datum gezocht moeten worden die 
voor zo veel mogelijk personen gepast is.

 De locatie kan eventueel bij Versele-Laga te Deinze.

 Eten: we opteren om een BBQ te organiseren.

12. Einde vergadering.

a. 22.12u.


