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Notulen

Vergadering Raad van Bestuur op 16-03-2016 om 19.30u.
Locatie: Station Texaco, richting Oostende, Groot Bijgaarden.

Dagorde:

1. Controle aanwezigen en opening vergadering. 

 Aanwezig:

 Monique Gieres, Geert Bouckaert, Fons Den Hond.

 Afwezig:

 Johan Weckhuyzen.

 De vergadering wordt geopend om 19:45 door de voorzitster.

2. Lezing en goedkeuring notulen vergadering 27.11.2015.

 Na lezing unaniem goedgekeurd.

3. Lezing en goedkeuring notulen vergadering 27.12.2015.

 Na lezing unaniem goedgekeurd.

4. Kasverslag. 

 Toestand op 16.03.2016

 Zichtrekening: 11.149,34 €

 Spaarrekening: 20.849,84 €

 Kassa: 761,61

 Totaal: 32.760,79 €

5. Brieven in & uit. 

 1) Brief van de VFC (Vlaamse Fokcommissie  KMSH)

 Wij zullen als rasvereniging niet reageren op deze brief en dit verzoek. Reden
is dat wij als rasvereniging geen enkele inspraak hebben op het fokbeleid 
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noch op iets anders wat ons ras betreft. Zie de recente aanvragen, projecten 
met betrekking tot de rasstandaard. Het opstellen van een ras fiche laten wij 
dan ook volledig aan hen over.

 1A) Antwoord van de FCI dat ze niet tussenkomen in ons project “aanpassing ras 
standaard” tussen de K.U.C.B.H. en de KMSH.

 2)Voorstel van Geert om alle organisators van onze evenementen zelf hun 
wedstrijden te laten regelen via de mykkush website.

 Voorstel werd aanvaard via e-mail overleg, zie bijlagen.

 3) Brief van het secretariaat aan alle organisators van onze evenementen met de 
melding dat ze vanaf nu zelf het beheer van hun wedstrijden moeten doen op de 
mykkush website.

  4) Brief van de secretaris met de aanvraag om tussen te komen in de maandelijkse 
kosten voor de werking van het secretariaat. Een maandelijkse tussenkomst van 30 €
werd gevraagd.

 Na overleg via email werd het voorstel aanvaard met aanvang vanaf januari 
2016. Zie bijlagen.

 5) Brief van de VFC met melding van een voorlichtingsvergadering op 28.01.2016.

 Enkele leden van de Raad van Bestuur waren aanwezig op deze 
infovergadering. Mevr. Saskia Vermeylen (fokcommissie) heeft hierover een 
rapport geschreven. Daaruit blijkt dat deze “commissie” nog in haar 
kinderschoenen staat en ook nog niet erkend werd door ministerie.

 6) Brief van de EDS met de vraag om een stand te plaatsen.

 Wij zullen als club een stand plaatsen en vragen hiervoor de details aan Dhr. 
Declercq. Monique zal dit verder opvolgen.

 7) Brief van de VdA over het ontwerpen van een nieuw logo.

 Kennis van genomen.

 8) Brief van José Buggenhout met nogmaals het bilan van de “Fund Raising” 
commissie.

 Kennis van genomen, we kregen dit vroeger als eens toegestuurd.

 9) Briefwisseling tussen José Buggenhout en Monia De Blasi over het leveren van 
een aangekochte vest.

 We wachten op een bericht van Monia alvorens hier op in te gaan.



6. Project vergaderingen RvB via Skype: opvolging.

 Onze eerste vergadering via Skype was zeer positief. Er werd beslist om hier zeker 
mee verder te gaan.



 Er zal eveneens nagezien worden om per vergadering via Skype een 
onkostenvergoeding toe te kennen. Dit zal later nog besproken worden.

7. Selectie proef: programma.

 De voorgestelde aanpassingen werden door de K.U.C.B.H. fokcommissie 
goedgekeurd, daarna werden ze naar de KMSH gestuurd ter goedkeuring. Op 
03.02.2016 heeft de KMSH ons beantwoord dat ze akkoord zijn met de 
aanpassingen mits nog enkele kleine wijzigingen door hen uitgevoerd.

 De aanpassingen van de KMSH werden voorgelegd aan de K.U.C.B.H. fokcommissie 
en de Raad van Bestuur. Beide organen hebben de wijzigingen aanvaard.

 Wij zullen onze beslissing schriftelijk meedelen aan de KMSH en hen vragen het 
aangepast reglement te bekrachtigen.

8. Clubblad jan-feb-maart 2016.

 Deze editie is in voorbereiding en zal voor het einde van deze maand naar de leden 
verzonden worden.

 Het aantal oplagen zal doorgegeven worden door de ledensecretaris met een 
vermeerdering van een 15-tal. Dit voor gebruik op onze evenementen.

9. Ras Speciale 07.05.2016.

 Zie werkdocument in bijlage.

10. Sponsoring WK FMBB 2016.

 Fons is de verantwoordelijke en regelt alles.

 Fons heeft met de ploegleiders of commissies contact opgenomen en zal dit verder 
opvolgen.

 Geert bezorgt de beschikbare informatie aan Fons.

 De ploegleiders krijgen zoals elk jaar 150,00€ in ondersteuning voor hun kosten.

 Inschrijfgelden:

 IPO & Mondioring:

 Hier zullen de inkomsten van hun wedstrijden gebruikt worden met 
aan vulling door de club.

 Agility

 De Agility discipline heeft een eigen financieel systeem en heeft geen
financiële ondersteuning nodig, enkel kledij.

 Obedience

 Hier nog geen informatie gekregen, Fons zal dit bevragen bij Rudy 
Cattrysse.



 Kledij:

 Momenteel is er geen kledij voorzien via sponsoring. We zullen wel nagaan 
of we voor alle teamleden en de ploegleiders T-shirts kunnen aankopen. 
Onze sponsor Versele-Laga voorziet een tussenkomst van 1000 € om de 
bedrukking te regelen. We proberen om voor iedereen 3 T-shirts te voorzien,
indien dit niet kan, dan opteren we voor 2 T-shirts per persoon.

 Sponsor

 Onze sponsor, Versele-Laga voorzien vor het FMBB WK het volgende:

 Trainingsvest en/of trainingsbroek met een maximale kost van €1000
 Hier moeten we bekijken wat mogelijk is, gezien de 

trainingsvesten met een kost van €50 vorig jaar. Ik zal offertes 
opvragen. Jullie mogen ook steeds van jullie kant kijken voor 
kledij en dan vergoeden wij €1000 voor het aanbrengen van 
het Opti Life logo op een duidelijke en zichtbare plaats (steeds 
goedkeuring van ons voor productie).

 Kost inschrijving: Hier kunnen wij een bijdrage doen van max. €800 
(€80/deelnemer)

11. Rondvraag.

 Niets.

12. Einde vergadering.

 23:15


