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NOTULEN

Vergadering Raad van Bestuur op 20-06-2016 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:

 Weckhuyzen Johan

2. Lezing en goedkeuring notulen vergadering 16.03.2016.

 Notulen vergadering 16.03.2016 werden goedgekeurd.

3. Algemene Vergadering 24.06.2016.

 De dagorde voor de algemene ledenvergadering werd doorgenomen en goed 
gekeurd ter voorlegging.

4. Kasverslag. 

 Zichtrekening: 9.051, 23 €

 Spaarrekening: 20.854, 45 

 Kassa: 86,16 €

 Totaal: 29.991,84

5. Brieven in & uit. 

 1: Brief van EDS met bedanking om een stand te plaatsen.

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


 2: Brief aan de KMSH met de melding dat de voorgestelde wijziging aan het selectie 
reglement aanvaard werden door de KUCBH. Terwijl vragen we aan de KMSH een 
schriftelijke bevestiging voor ontvangst (welke we op vandaag nog niet ontvangen 
hebben).

 3: Brief aan de Vlaamse Fokkerijcommissie met de rassen fiche.

 4: Brief van Simonne Lauwer met de vraag waarom de “Doggy Dance “niet meer op 
de website staat.

 Antwoord zal gegeven worden aan Simonne:

o Informatie over de Doggy Dance zal gevraagd worden om op de 
website te plaatsen.

o  De aangehaalde wedstijd is een wedstrijd onder de sectie van de 
Doggy Dance, het is dus geen wedstrijd van de KUCBH, Er kan 
eventueel een melding van gemaakt worden in het onderdeel 
“nieuws” op onze website.

o Op dit ogenblik hebben we geen aparte commissie nog voor deze 
discipline, daarvoor is de interesse en de discipline veel te klein.

o De namen van alle KUCBH leden die deze discipline beoefenen.

6. Clubblad april-mei-juni 2016

 We hebben op dit moment nog geen foto’s van het FMBB WK om op de voorpagina
te plaatsen, een alternatief zal gebruikt worden.

 Er is terug geen voorbeeld van het clubblad beschikbaar vooraleer het naar de 
drukker gestuurd wordt. Geert vraagt om dit in de toekomst zeker te regelen. Reden 
is dat we gemerkt hebben dat er soms wijzigingen aangebracht worden welke niet 
door het bestuur goedgekeurd werden. De verantwoordelijken van het clubblad 
zullen hierover op de hoogte gesteld worden.

 Geert vraagt om alsnog een voorbeeld te kunnen ontvangen van het clubblad.

 Ondertussen kreeg Geert de melding dat het clubblad te groot was m via 
email te versturen. Geert gelooft dit niet en zal het nodige doen om 
soortgelijke situatie in de toekomst te vermijden.

7. Ras Speciale 07.05.2016.

 Al bij al kunnen we besluiten dat deze editie geslaagd was en we over een zeer 
mooie locatie beschikten.

 Het financiële eindresultaat is nog niet klaar omdat er nog betalingen moeten 
binnenkomen. Momenteel staat het resultaat nog licht positief, maar na de laatste 
betalingen zal dit wellicht omgekeerd zijn.

 Tombola: er werd voor ongeveer 380 € verkocht welke een mooi resultaat is. Het 
overschot van de goederen voor de tombola zal verkocht worden op de clubmatch 
van Monique. De opbrengst is uiteraard voor de club.



8. Ras Speciale 2017.

 In eerste instantie vraagt Fons om met de beslissingen over datum, locatie en 
keurmeesters te wachten tot na de verkiezingen op de algemene vergadering. 
Monique en Geert gaan hier niet mee akkoord, de voorbereiding wordt verder 
uitgevoerd vanaf nu.

 Datum: 

 De datum voor de editie 2017 werd vastgelegd op zaterdag 13 mei.

 Locatie:

 Le Meilleur Ami de l’Homme te Gerpinnes.

 Keurmeesters:

 Boreiro Emmanuel (Italië)

 Ralph Jan

 In de rand van de editie 2018 wordt Bidault in optie genomen.

 Het secretariaat zal contact opnemen met beide keurmeesters om hen uit te 
nodigen.

 Affiche:

 De affiche van 2015 aangepast en gebruikt worden voor deze editie.
Vooraleer we deze verspreiden zal ze eerst aan het bestuur voorgelegd 
worden.

 Verdere voorbereiding is voor de volgende vergaderingen.

9. RISH van stambomen + fokcertificaten: aanpassingen aan procedure om ze te ontvangen.

 Voorstel van Fons om i.p.v. de “zg” (2) , de “goed” (2) te gebruiken voor het bekomen
van de RISH-inschrijving. Daarnaast om het fokcertificaat te bekomen I.P.V. de “goed”
(1), de “zg” (1) te gebruiken.

 Monique is akkoord met dit voorstel, Geert is expliciet tegen dit voorstel omdat het 
volgens zijn mening indruist tegen de regelgeving van de KMSH en de ras 
standaard.  Om te mogen fokken denkt Geert dat een “goed” voldoende is indien 
het over een gezonde hond gaat met een vrij en stabiel karakter.

 Gezien de meerderheid van de aanwezigen akkoord is zal Fons een volledig voorstel 
uitwerken en aan het bestuur voorleggen. Na goedkeuring door het bestuur zal het 
voorstel overgemaakt worden aan de KMSH door het secretariaat.



10. Fokcommissie.

 Het bestuur is van mening dat onze fokcommissie aan een vernieuwing toe is. Na 
grondig overleg werd beslist om Dhr. Firmin Aartgeerts en Dhr. Dirk Spruyt uit te 
commissie te halen. De twee vrijgekomen plaatsen zullen we opvullen met Dhr. 
Decamps Dennis (Fr) en Mevr. Dubach Sandra (Nl).

 Monique en Fons zullen deze personen contacteren om hen te bevragen over ons 
voorstel. Indien ze akkoord gaan zal het secretariaat hen een officieel schrijven 
bezorgen hierover de email gegevens van beiden zullen aan het secretariaat 
bezorgd worden door Monique en/of Fons.

 De KMSH zal eveneens geïnformeerd worden om zodoende de wijziging te laten 
ingaan op 01.01.2017. 

11. Rondvraag.

 Monique:

 Niets.

 Kosten voor verplaatsingen i.v.m. de sponsoring en de Speciale.

 Er werd door Fons een nota binnengebracht welke over meerdere items en 
over meerdere data gaat. Onder andere over verplaatsingen voor 
vergadering sponsoring, afhalen en terugbrengen van tenten, leveren van 
sponsoring aan onze organisaties, vergadering Vlaamse Fokkerij Commissie, 
enz…

 Geert vraagt om elk van deze kosten op te splitsen, indien dit niet het geval 
is, dan kan er niet correct geboekt worden. Geert zal het nodige doen voor 
deze binnengebrachte nota’s.

 Geert vraagt ook om in de toekomst niet zo lang te wachten om nota’s in te 
dienen alsook om vooraf het bestuur op de hoogte te brengen van 
verplaatsingen voor vergaderingen.

 Er werd eveneens geargumenteerd dat sommige verplaatsingen niet het 
nodig waren en in feite te regelen zijn via email. Het is initieel de bedoeling 
dat de organisators zelf de sponsoring afhalen of de sponsor alles zelf ter 
plaatse levert. Dit zal in de toekomst waar mogelijk zeker uitgevoerd worden.
Argument ter ondersteuning hiervoor is dat de kosten in die mate kunnen 
oplopen at het de eigenlijk sponsoring overtreft en dat is niet de bedoeling.

 De gemaakte kosten zullen uiteraard betaald worden aan Fons.

12. Einde vergadering.

 De vergadering werd afgesloten om 21.30 uur.


