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Notulen Vergadering Raad van Bestuur op 23.04.2014. 
Adres: Station Texaco, Groot Bijgaarden, richting Oostende

Dagorde:

1. Controle aanwezigen en opening vergadering.

 Aanwezig: Monique Gieres, Geert Bouckaert, Johan Weckhuyzen, José Buggenhout.

 Verontschuldigd: Nora Figoureux.

2. Goedkeuring notulen vergadering 21-02-2014.

 Notulen werden unaniem goedgekeurd door de aanwezige bestuursleden.

3. Kasverslag.

 Zichtrekening: 8130,00 €

 Spaarrekening: 20691,00

 Kassa: 980,00 €

 Totaal: 29801,00 €

4. Brieven in & uit.

 1: Via email ontvingen we een voorstel om het Franstalige gedeelte van de website te 
onderhouden. José zal deze persoon contacteren. Wordt verder opgevolgd.

 2: We kregen een goed onderbouwd voorstel binnen van Dhr. Jean-Marie Vanbutsele om de 
ras standaard van de Belgische Herder licht aan te passen en te moderniseren.

 Na overleg werd beslist om een vergadering te beleggen met Dhr. Jean-Marie 
Vanbutsele en het bestuur. Na deze vergadering zullen we eveneens de opinie vragen 
van onze fokcommissie.

 De secretaris zal navraag doen bij de KMSH op welke manier wij onze voorstellen 
moeten aanbrengen.

5. Ras Speciale 03.05.2014 met CAC.

 Annuleren van een keurmeester wegens laag aantal inschrijvingen.

 We zullen geen keurmeester afzeggen (beslist in overleg via email).

 De details van aankomst en vertrek van de keurmeesters die met het vliegtuig komen zullen 
doorgegeven worden door Geert aan Monique.

 Johan stelt voor om op de clubstand boeken te verkopen van Dhr. Jean-Marie Vanbutsele.
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 Werd aanvaard.

 Voor alle overige informatie, zie de organisatienota die iedereen verkreeg via email, daags 
na de vergadering.

 José zal een (party) tent, een plooitafel en een rek aankopen om te gebruiken op de 
clubstand.

6. Clubblad - Revue.

 Het eerste clubblad van 2014 werd eind mart naar de leden verstuurd. Het clubblad is in 
orde.

 Voor het volgende clubblad vragen we iedereen om de beloofde bijdragen in te sturen naar 
Monique.

 Er zullen geen resultaten van de speciale in het clubblad geplaatst worden, dit zal gebeuren 
in een speciale editie eind dit jaar. Wel zal hierover een aankondiging gemaakt worden.

 Er werd door Alfons Den Hond een artikel beloofd over het K.U.C.B.H. kampioenschap 
Mondioring. Dit werd echter nog niet verkregen en zal door de secretaris opgevolgd worden 
(ondertussen werd door Fons bevestigd dat het artikel bijna klaar is)

7. Aankoop en verkoop kledij.

 We hebben een overeenkomst met Euro Joe betreffende de aankoop van kledij. José 
stuurde ons een gedetailleerde mail hierover.

 Zodra we alles binnen hebben en de prijzen werden vastgelegd kunnen we starten met de 
verkoop. Ook via de clubwebsite zullen deze kledij aanbieden.

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

 De beloofde 1000 € sponsoring werd nog niet ontvangen, daardoor zullen we het 
inschrijvingsgeld voor het WK FMBB voorschieten uit de clubkas. Het gaat over 700 €. De 
overige 300 € zullen we gebruiken om de maaltijd op de begroetingsavond te betalen op het 
WK FMBB in Finland.

 Op 26.04 is er een training dag en BBQ voor de WK teams van IPO en Mondioring, José stelt 
voor om de BBQ van de teams te betalen uit de clubkas. Dit gaat over 5 personen X 15€ = 75

€.

9. Rondvraag.

 Geert:

 Kunnen we het nog te maken CQN filmpje annuleren? Dit wegens de sterke 
waardevermindering ingevolge de aanpassingen van de reglement 4A.

 Werd goedgekeurd, de secretaris zal Alfons Den Hond op de hoogte brengen.

 Johan:

 Een tweetal weken terug werd de K.U.C.B.H. bezocht door de bijzondere 
opsporingsdienst BTW. De controle is relatief goed verlopen. Op dit ogenblik 
wachten we nog op de resultaten van deze controle.

10. Einde vergadering.

 22.00u.


