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NOTULEN

Vergadering Raad van Bestuur op 18-06-2015 om 19.00u.
Adres: Station Texaco, Groot Bijgaarden, richting Oostende.

Dagorde:

1. Controle aanwezigen en opening vergadering. 

 Aanvang vergadering: 19:40 u.

 Aanwezig: 

 Gieres Monique

 Bouckaert Geert

 Den Hond Alfons

 Verontschuldigd:

 Buggenhout José

 Weckhuyzen Johan

2. Lezing en goedkeuring notulen vergadering 15-04-2015. 

 De notulen van deze vergadering werden vooraf via email aan de bestuursleden 
bezorgd en goedgekeurd. 

 Opmerking Geert: er is nog steeds een persoon die de advertentie in de speciale 
uitgave van het clubblad niet betaald heeft. Monique zal nog eens contact opnemen
via email om dit te regelen.
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3. Kasverslag. 

 Zichtrekening: 8.932,86 €

 Spaarrekening: 20.817,24 €

 Kassa: 253,93 €

 De resultaten van de Ras Speciale zijn hier nog niet inbegrepen.

4. Brieven in & uit. 

 1) Brief van Haaser Bernadette met bedanking voor de deelname aan het WK FMBB 
in Písek, Tsjechische republiek.

 2) 4 herinneringen voor betaling taksen KMSH.

 Volgens Monique en Alfons zou dit in orde moeten zijn. We vragen dit voor 
de zekerheid toch bij de KMSH.

 3) briefwisseling van Sabam betreffende een factuur (onterecht) van 676,28 € voor 
het gebruik van muziek op het filmpje van de selectieproef. Dit werd in orde 
gebracht door de secretaris en een creditnota werd ontvangen.

 4) brief van Alfons Den Hond met de melding dat de KMSH op de Europese Dog 
Show in Brussel aan elke Belgische ras club de gelegenheid zou geven om een 
Speciale te geven met CAC.

 Wij zullen nog een officieel schrijven ontvangen de KMSH, pas dan zullen we 
hier een beslissing over nemen.

 5) Een brief van Edgar Scherkl en Mia Skogster, beiden lid van de Raad van Bestuur 
van de FMBB met een relaas over de uitvoeringsmodaliteiten voor het IPO.

 Na het lezen van deze brief werd door het bestuur beslist om dit schrijven 
niet te aanvaarden. 

 Dit is een brief op persoonlijk initiatief en dus niet officieel van de FMBB.

 We zullen een antwoord sturen naar Edgar en Mia met deze melding.

 De inhoud van de bijlage met de verschillende voorstellen werden 
doorgenomen, aan Geert Bouckaert (lid FMBB bestuur en secretaris) werd 
bijkomende informatie gevraagd. Blijkt dat de voorstellen in de bijlage reeds 
geruime tijd op de dagorde van hun vergaderingen staat en ook in hun 
reglementen opgenomen is.





5. Samenstelling Fokcommissie.

 Na overleg werd beslist om de fok commissie te verjongen, dit met een persoon die 
eveneens een wetenschappelijke achtergrond heeft.

 We zullen Dhr. Aertgeerts Firmin vervangen door Mevr. Vermeylen Saskia.

 Vooraleer iedereen op de hoogte te brengen zullen we eerst contact opnemen met 
Saskia. Dit om te horen indien ze geïnteresseerd is om deel uit te maken van de 
fokcommissie. 

6. Selectie proef: programma.

 Alfons Den Hond stelt voor om de verdediging van de selectie proef wat 
gemakkelijker te maken. Dit om meer deelnemers te kunnen krijgen voor deze test.
gevraagd wordt om bij de verdediging, zodra de pakwerken vanachter het scherm 
komt, het zou toegestaan worden om de hond al licht op te hitsen.

 Deze vraag zal doorgegeven worden aan de fokcommissie ter evaluatie. 
Zodra we een antwoord hebben wordt dit punt verder opgevolgd.

7. Project aanpassing ras standaard. 

 Volgens de laatst verkregen informatie gaat de vergadering van de KMSH fok 
commissie door op 20 & 21 juni. We moeten nog even afwachten voor we een 
antwoord krijgen. Wordt verder opgevolgd.

8. Clubblad april-mei-juni 2015.

 Komende maandag wordt het clubblad naar de drukker gestuurd. 

 Gevraagd werd om op maandag een voorbeeld in pdf formaat naar het volledige te 
bestuur te sturen via email.

 Bijsturingen zullen niet meer mogelijk zijn omdat we vooraf niet over een voorbeeld 
beschikten. 

9. Ras Speciale 02.05.2015.

 Er werd ter plaatse een cheque, enkel betaalbaar in Frankrijk. Monique gaat 
binnenkort naar Frankrijk en zal deze uitwisselen.

 In de toekomst zullen wij geen enkele cheque meer aanvaarden.

 Alle betalingen die via de rekening werden uitgevoerd zijn in orde.



 De betalingen die ter plaatse kloppen nog niet, er is een negatief verschil van 
174,64. Het bestuur heeft beslist om dit bij “Scraps and Losses” onder te brengen.

 De 500 € die Alfons Den Hond tegoed bewaarde is momenteel onvindbaar. Alfons 
zal de 500 € in 5 termijnen terugbetalen aan de club. Dit zal opgevolgd worden.

 Monique heeft van Mr. Lemmens enkele opmerkingen gekregen betreffende het zijn
gedrag op sommige momenten, alsook Keurmeester Bidault.

 Blijkbaar was er een miscommunicatie over het tijdstip om te gaan eten en 
was Alfons te direct in zijn gesprek. We vragen toch om in alle 
omstandigheden de kalmte te bewaren en tegen iedereen beleefd te blijven.

 Voor het overige was alles in orde, de aangepaste methode om de prijzen te 
verdelen heeft duidelijk goed gewerkt en wordt behouden voor de toekomst.

10. Ras Speciale 07.05.2016. 

 Locatie:

 Monique en Nora gaan naar een locatie kijken in Mechelen. Dit om na te 
gaan indien we voldoende mogelijkheden hebben om de tentoonstelling op 
een degelijke manier te laten doorgaan.

 Keurmeesters:

 Groenendaal: Berton-Sarlat (Frankrijk)

 Tervuren: 

 Teven: Luscotte

 Reuen: Griolle

 Lakense en Mechelaars: De Schuymere Norman.

 Inschrijvingen:

 Zoals gewoonlijk via de clubwebsite en beheerd door Geert.

 Op de inschrijvingen moet de melding “de inschrijver is volledig 
verantwoordelijk voor de inschrijving. Er worden door de ontvangers van de 
inschrijvingen geen correcties uitgevoerd.

 Financieel beheer: 

 Geert.



 We zullen voor deze Ras Speciale opnieuw gebruik maken van het gebruikelijke 
werkdocument.

11. Rondvraag.

 Monique:

 Kathy Denille heeft gevraagd indien ze in 2016 het IPO-R kampioenschap 
mag organiseren.

 Dit kan en mag, maar moet aangevraagd worden via de commissie 
IPO-R

 Alfons:

 Verkreeg informatie dat er dit jaar geen Obedience wedstrijd zou 
georganiseerd worden door de K.U.C.B.H..

 Dit is foute informatie, we organiseren wel degelijk een CACIOB 
wedstijd later dit jaar. Zie de kalender op onze website.

12. Einde vergadering.

 22:30


