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Notulen

Vergadering Raad van Bestuur op 16-09-2015 om 19.00u.
Adres: Station Texaco, Groot Bijgaarden, richting Oostende.

Dagorde:

1. Controle aanwezigen en opening vergadering. 

 De vergadering werd gestart om 19u.20 en de voorzitster heette de aanwezigen 
welkom.

 Aanwezig:

 Monique Gieres.

 Geert Bouckaert.

 Alfons Den Hond.

 Verontschuldigd:

 José Buggenhout.

 Johan Weckhuyzen.

2. Lezing en goedkeuring notulen vergadering 18-06-2015. 

 Het verslag van deze vergadering werd unaniem goedgekeurd.

3. Kasverslag. 

 Zichtrekening 9.461,21 €

 Spaarrekening: 20.817,24 €

 Kassa: 96,73 €

 Totaal: 30.375,18 €
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4. Brieven in & uit. 

 1] Brief van de KMSH taksen van een wedstrijd

 Dit werd doorgestuurd naar Nora Figoureux ter betaling (Jonge Honden 
dag).

 2] Brief van de KMSH, een rappel voor de betaling taksen van een wedstrijd.

 Dit werd doorgestuurd naar Monique & Alfons hun kringgroep.

 De betaling werd al in orde gebracht.

 3] Brief van een eigenaar Tervuren die meldt dat zijn hond overleden is en wat meer 
uitleg vraagt over maagkanker.

 Deze brief werd doorgestuurd naar en beantwoord door de fokcommissie.

 4] Toestemming van de KMSH voor de wedstrijd gehoorzaamheid op 17.10.2015 in 
Beerzel

 Werd doorgemaild naar Nancy (de wedstrijdverantwoordelijke).

 5] Uitnodiging van de sectie 4A voor een bijzondere algemene vergadering.

 Alfons zal aanwezig zijn, indien dit niet toegelaten wordt vanwege de 
vertegenwoordigerslijst, dan is een vertegenwoordiging van de club niet 
nodig.

 6] Brief van de KMSH over de European dog Show.

 Over de punten 4 & 5 zullen we meer informatie vragen aan de KMSH. 

 Het betreft:

 de extra CAC voor Belgische rassen met uitsluitend Belgische 
keurmeesters

 De vraag om een kleine brochure (Max. een halve A4 per 
variëteit) te maken.

 Dit zal gevraagd worden aan Dirk Spruyt.

 7] Positief antwoord van Mevr. Saskia Vermeylen op onze vraag toe te treden in de 
fokcommissie i.p.v. Pierard Pascale.

 Wij zullen de fokcommissie en de KMSH hierover schriftelijk inlichten.

 8] Brief van Tervuren, iemand uit een commissie van de gemeenteraad. Dit met de 
vraag om informatie voor een hondendag en het gebruik van een mascotte in 
Tervuren. De brief werd meegegeven met Monique.

 Monique zal hiervoor alle informatie opvragen en de nodige informatie 
verzorgen.





 9]Antwoord op de brief van Mia Skogster en Edgar Scherkl.

 De club heeft dit schrijven niet aanvaard en een gemotiveerd antwoord 
gegeven.

 10] Brief van de Federale Overheid Financiën met de melding de belastingaangifte 
voortaan elektronisch moet gebeuren.

 11] Negatief antwoord van de KMSH betreffende de aanpassing van de standaard 
Belgische Herder. Zie punt 7 van de dagorde.

 12] Antwoord van de fokcommissie over onze vraag om het selectieprogramma licht
aan te passen. Zie punt 6 van de dagorde.

 13] Schriftelijke vraag van Alfons den Hond over het aanvaarden van honden op de 
selectie. Zie punt 10 van de dagorde.

5. Samenstelling Fokcommissie.

 Mevr. Saskia Vermeylen heeft ons een positief antwoord gegeven op onze vraag om 
toe te treden in te fokcommissie. Ze zal Mevr. Pierard Pascale vervangen.

 De KMSH zal hiervan op de hoogte gebracht worden.

 Eventuele verdere wijzigingen zullen later besproken worden.

6. Selectie proef: programma.

 Op onze vraag om een kleine wijziging door te voeren in het programma werd door 
de fokcommissie positief gereageerd. 

 We zullen een aangepaste tekst doorsturen als voorbeeld en ter aanpassing. Na 
definitieve goedkeuring zal de aanpassing naar de KMSH gestuurd worden.

7. Project aanpassing ras standaard. 

 We ontvingen een brief van de KMSH betreffende onze aanvraag tot het wijzigen 
van de ras standaard. In deze brief werd onze aanvraag, zonder detail of uitleg 
afgewezen.

 We zullen een antwoord sturen aan de KMSH dat we niet akkoord zijn met 
de afwijzing en in het bijzonder met de manier waarop de brief werd 
opgesteld.

 Ook een toelichting zal gegeven worden dat de fokcommissie 
hoogstwaarschijnlijk een fout verslag heeft, ten onrechte, ingestuurd naar de 
KMSH.

 We zullen aan onze expert vragen om deze brief op te stellen. 

 Er is wel sprake dat de KMSH een rapport zou ontvangen hebben van de 
fokcommissie K.U.C.B.H. , dit zonder toestemming van de raad van bestuur. Het 
rapport zou via Dirk Spruyt aan de KMSH bezorgd zijn.



8. Clubblad juli-aug-sept 2015.

 Monique geeft een opsomming wat er allemaal in het volgende clubblad zal 
verschijnen.

 De uitgave is voorzien voor eind september en de verzending moet zeker voor het 
maandeinde uitgevoerd worden.

 Ingestuurd, een artikel van Jean-Marie Vanbutsele 

9. Ras Speciale 07.05.2016. 

 Net zoals vorige jaren zullen we terug met een apart werkdocument werken. Hierin 
zullen alle aspecten voor de organisatie aanwezig zijn en bij eventuele updates via 
email aan het bestuur bezorgd worden.

 Monique zal ondertussen alle relevante informatie via email aan het bestuur 
bezorgen.

 Geert vraagt om voor de inschrijvingen het programma “Caniva” te gebruiken. Dit 
enkel indien het programma in orde is voor onze voorwaarden. Dit zal vastgesteld 
worden tijdens de voorbereiding van het komende WK FMBB. 

 Monique stelt dat er op dezelfde datum van onze speciale ook een Franse Regionale
Speciale gepland werd. Dit in Noord Frankrijk, dicht bij ons dus. Geert zal informatie 
opvragen aan Marie-France Varlet hierover.

 Monique: kunnen we een colloquium organiseren op vrijdagavond voor de speciale?
Onderwerpen die eventueel aan bod kunnen komen zijn de fokreglementering door 
iemand van de overheid en een informatieronde genetica door Mevr. Saskia 
Vermeylen.

 Monique zal de vraag stellen aan beide partijen en het bestuur informeren.

 Geert stelt voor om een online vergadering te organiseren, dit via Skype. In eerste 
instantie als test, maar wel met de bedoeling om in de toekomst meer vergadering 
te organiseren, de kosten te verminderen en effectiever te werken voor de 
clubwerking.

 Het voorstel werd goedgekeurd, Geert en Monique hebben reeds Skype, 
Alfons zal dit zo snel mogelijk in orde brengen.

 Voor de bestuursleden niet verontschuldigd zijn op deze vergadering zal de 
secretaris de nodige informatie sturen.

10. Vraag van Fons Den Hond betreffende aankeuren honden zonder stamboom of niet-
erkende stamboom KMSH.

 Alfons verkreeg (niet officiële) informatie dat er sprake zou zijn om honden zonder 
stamboom of niet FCI/KMSH erkende stamboom toch toe te laten op de 
aankeuringen.

 Is dit een initiatief van de KMSH of VdA?



 Zijn er nog anderen op de hoogte hiervan?

 Er zou al een keurmeester geweigerd hebben om deze keuringen uit te 
voeren.

 Indien dit bevestigd zou worden, wat is het standpunt van de club?

 Indien we een officieel document krijgen die dit bevestigd en dit alles
goed gereglementeerd/gestructureerd is, dan is de club zeker 
voorstander van deze vernieuwing.

11. Rondvraag.

 Geert:

 Niets.

 Monique:

 Niets.

 Alfons:

 Tot op vandaag ben ik “notulist” voor de vergaderingen van de 
fokcommissie. 

 Door het overleg via email en de weinige werkelijke vergadering lijkt 
het niet meer logisch dat deze functie nog verder uitgeoefend wordt. 

 Daarnaast zijn er eveneens altijd directe contacten tussen de 
fokcommissie en de raad van bestuur.

 Vraag is als deze werkelijk nog nodig is.

 Deze functie werd per direct geannuleerd met akkoord van 
het bestuur.

12. Einde vergadering.

 22u.00


