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Vergadering Raad van Bestuur op 19.11.2014 om 19.00u.
Adres: Station Texaco, Groot Bijgaarden, richting Oostende.

Dagorde:

1. Controle aanwezigen en opening vergadering. 

 Aanwezig: Monique Gieres, Geert Bouckaert, José Buggenthout.

 Verontschuldigd: Johan Weckhuyzen.

 Ontslagnemend: Nora Figoureux.

2. Goedkeuring notulen vergadering 03.09.2014. 

 Na lezing unaniem goedgekeurd.

3. Kasverslag. 

 Zichtrekening: 4.948,80 €

 Spaarrekening: 20.961,62 €

 Kas: 1.210,79

 Totaal: 27.121,21 €

4. Brieven in & uit. 

 1) brief met data vergaderingen secties 2015.

 Deze brief zal naar alle bestuursleden doorgestuurd worden (ok).

 2) brief eindejaar formulier Sectie & VdA (ok).

 Vertegenwoordigers & vervangers voor de verschillende Algemene Vergaderingen 
van de Secties en de VdA, goedgekeurd door de Raad van Bestuur:

o VdA: Geert & Monique

o 1A: Monique & Geert

o 1B: Johan & Geert

o 1C: Geert & Johan

o 1D: Johan & Steve Beschuyt

o 4A: Monique & Alfons Den Hond

o 4B: Monique & Nancy 

o 4C: Elke Mauws & Freddy Schrauwen

o 4D: Rudy & Monique

o 5D: Geert & Johan

mailto:info@kucbh.be
http://www.urcbb.be/
http://www.kucbh.be/
mailto:info@urcbb.be


 3) brief met aankondiging ontslag uit de Raad van Bestuur van Nora Figoureux.

 Zoals voorzien in de statuten en reglementen zal dit ontslag voorgelegd worden aan
de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering. De secretaris zal Nora hiervan op 
de hoogte brengen (ok).

5. Vraag van Sectie 1B om de sectie te linken op onze website.

 Unaniem goedgekeurd. De webbeheerder zal het nodige doen (ok).

6. Vraag van Monique i.v.m. de sportkalender:

 Demande de lieu ou aura lieu les championnat de différentes disciplines !!! 
Que le comité de l’URCBB soit tenu au courant, avant les décisions.

 De verschillende commissies werken autonoom, enkel wanneer ze zelf niet tot 
besluiten kunnen komen of er commissie overstijgende problemen zijn, dan zal de 
Raad van Bestuur ingrijpen. Alle beslissingen van de commissie kunnen door de 
Raad van Bestuur worden herroepen.  

7. Project aanpassing ras standaard. 

 Wij ontvingen een dossier tot herziening van de ras standaard. De raad van Bestuur heeft na 
grondig overleg alle wijzigingen aanvaard.

 Het dossier zal voorgelegd worden aan de fokcommissie van de K.U.C.B.H. vzw. Dit om hun 
opmerkingen op basis van gegronde argumenten aan de Raad van Bestuur te bezorgen voor
de punten waarmee ze niet akkoord zijn (ok).

 Na de definitieve goedkeuring zal het dossier voorgelegd worden aan de KMSH die de 
beheerder is van de standaard voor de Belgische Herders.

8. Sportkalender 2015 - 2016. 

 Na 2 kleine aanpassingen goedgekeurd (ok).

 Zal gepubliceerd worden op de clubwebsite en in het clubblad.

9. Ras Speciale 02.05.2015. 

 Zie organisatienota.

10. Clubblad okt-nov-dec 2014. 

 Artikel Jean-Marie over de vachtkleuren:

 Mogelijks in kleur publiceren? 

 Ongeveer 10 pagina's per taal --> in twee edities publiceren?

 Besloten werd om dit artikel in 2 keer te publiceren in het clubblad. Dit in de uitgaven jan-
feb-maart 2015 en april-mei-juni 2015. 

 De secretaris zal Jean-Marie hiervan op de hoogte brengen en de artikels opvragen in 
digitale vorm (ok).

11. Sponsoring via evenementen voor WK FMBB

 Zoals voorzien met de oprichting van de commissie “Fund Raising”, ligt het beheer van de 
sponsoring voor alle evenementen in het werkgebied van deze commissie. José neemt dit 
mee en zal een vergadering organiseren met vertegenwoordigers van alle commissies en 
ploegleiders. Daar zal de nodige informatie gegeven worden betreffende de sponsoring en 
de besluiten van de Raad van Bestuur.

 De hoofdsponsor voorziet voor het WK FMBB 2015 1.000 € voor de inschrijvingsgelden en 
kledij voor de volledige ploeg.



 De club voorziet voor de ploegleiders 150 €.

 Alle overige sponsoring moet via de verschillende commissies en ploegleiders gerealiseerd 
worden. Op welke manier dit gebeurd is vrij.

12. Ledenbeheer.

 Voorstel om alle leden uit het verleden, waarvan we nog de adresgegevens hebben, een brief
te schrijven. Dit om hen te stimuleren om terug lid te worden van de K.U.C.B.H.

 De inhoud van deze brief zal opgemaakt worden door de secretaris en vertaald worden door
Monique & José.

 De aankondiging voor de vernieuwing van het lidgeld (voor 2015) zal in het laatste clubblad 
verschijnen (ok).

13. Samenstelling fokcommissie.

 Voorlopig zien we geen noodzakelijke wijzigingen.

14. Verkoop kledij & web shop.

 Na alle artikelen nog een s te hebben overlopen werd beslist om een zo eenvoudig 
mogelijke web shop te maken. Deze web shop zal actief gezet worden op 01.01.2015

 In het laatste clubblad van 2014 zal een aankondiging gezet worden (voorwoord voorzitter) 
betreffende dit initiatief. 

15. Rondvraag

 Johan (via Geert)

 Kunnen we de leden opsplitsen in leden met en leden zonder clubblad?

o Na overleg werd beslist om het huidige systeem te handhaven.

 T-shirt voor de WK FMBB teamleden, geschonken door de club?

 Werd aanvaard, José doet het nodige (ok).

 Geert

 Datum volgende Algemene Leden Vergadering?

o Werd vastgelegd op vrijdag 20 maart 2015.

o Het adres zal door José gecontroleerd worden op beschikbaarheid (ok).

o Zodra we zekerheid hebben zullen we dit aankondigen in het clubblad (ok).

16. Einde vergadering.

 22.15 u.


