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UITNODIGING

Vergadering Raad van Bestuur op 17 – 08 – 2017 om 15.30 uur.
Locatie: Station Texaco, Groot Bijgaarden, richting Oostende

Dagorde:

1. Controle aanwezigen en opening vergadering. 

 Aanwezig: Monique Gieres, Geert Bouckaert, Fons Den Hond.

 Verontschuldigd: Johan Weckhuyzen.

 Aanwezig op uitnodiging: Saskia Vermeylen (voor  punt 9 van de dagorde).

 De voorzitster heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering om 15.45 uur. Gezien de
aanwezigheid van Saskia Vermeylen starten we met punt 9 van de dagorde.

2. Lezing en goedkeuring notulen vergadering 21-06-2017.

 Opmerking Fons betreffende punt 15: dit werd nog niet gefinaliseerd omdat de ledenlijst nog
niet bezorgd werd. Geert brengt dit in orde. Daarna krijgen we een volledig voorstel van de 
commissiesamenstelling en de wedstrijd, locatie, enz…

 Fons geeft een kopie van een reglement waarin de BOS uitgelegd staat. Dit nemen we mee 
voor onze volgende tentoonstelling.

 Na deze opmerkingen werden de notulen unaniem goedgekeurd.

3. Kasverslag.

 Zichtrekening: 7.139,82 €

 Spaarrekening: 20.874,85 €

 Kassa Club: 2085,09 €

 Totaal: 30.099,76 €

4. Brieven in & uit. 

 1) Brief van Bianca Behets en antwoord van Monique betreffende het oprichten van een 
commissie schapen drijven en het organiseren van een wedstrijd.

 De Raad van Bestuur gaat akkoord met het oprichten van een commissie schapen 
drijven.

 Wij zullen hen op de hoogte brengen dat de commissies zelfstandig werken en alle 
commissieleden moeten verplicht lid van de K.U.C.B.H. zijn.
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 Deze commissie moet eveneens een gedetailleerd voorstel indienen.

 Het secretariaat zal Bianca hiervan op de hoogte brengen.

 2) Brief van Carro Silfver uit Sweden met een vraag over de al dan niet toegestane 
ontbreken van bepaalde tanden bij de Belgische Herders.

 Antwoord werd gegeven dat deze vraag aan de KMSH moet gesteld worden omdat 
zij de eigenaar zijn van de standaard.

 3) Brief van Sandy Moreau betreffende de wijziging van klasse op een tentoonstelling in 
Frankrijk. Op basis van een cqn had Sandy ingeschreven in de werkklasse, in Frankrijk werd
ze uit die klasse gehaald omdat een cqn niet aanvaard wordt. Sandy vraag om hulp in deze 
zaak.

 We zullen het dossier integraal doorsturen naar de KMSH en hun antwoord 
afwachten.

 4) Brief van de Eurodogsshow met de vraag indien onze gegevens nog juist zijn voor de 
cataloog.

 Antwoord werd gegeven met de opmerking dat het emailadres en de afbeelding 
moeten nagezien worden, ze zijn niet zichtbaar op de Eurodog website.

 5) Brief aan de verschillende werk commissies met de informatie betreffende het profiel van 
de ploegleiders, dit samen met het gegeven dat de ploegleiders verantwoordelijk zijn voor de
het bekomen van sponsoring en kledij. Dit zonder tussenkomst van de club. Enkel een 
mogelijke tussenkomst en na overleg voor de inschrijvingsgelden kan mogelijk zijn. Zie het 
document “profiel ploegleider” per discipline zodra deze ontvangen werden (Meegestuurd 
als voorbeeld, Profiel ploegleider IPO). Opmerking, de selectiereglementen per discipline 
moeten nog ontvangen worden voor publicatie in het clubblad en op de website.

 6) Brief van Freya Cuypers om informatie voor de aankoop van een Groenendaeler pup.

 Fons heeft een antwoord gegeven.

 7) Brief aan de KMSH met de vraag waarom wij de factuur voor de taksen van onze ras 
speciale nog niet hebben ontvangen.

 De KMSH heeft nieuwe software aangeschaft en blijkbaar hebben ze daar nogal wat
problemen mee. Daardoor kunnen ze voorlopig nog niet factureren.

5. Clubblad juli – augustus – september 2017.

 Monique wacht nog op vertalingen over het nieuwe fokreglement en zal dan alles samen in 
het clubblad plaatsen.

 Er komen eveneens resultaten in van de Agility, de Mondioring, de Belgische 
tentoonstellingen, enz…

 De selectiereglementen voor het WK FMBB 2018 zullen nog bezorgd worden door Geert ter
publicatie.

 Aanvulling op de informatie pagina: de commissie tentoonstelling met als leden; Monique 
Gieres, Christine Bouchat, Marc Sarlet en nog een 4de naam te krijgen. Uiteraard moeten 
deze commissieleden ook lid zijn van de K.U.C.B.H.

6. Ras Speciale 2018.

 We kregen van de stad Tervuren nog geen verdere informatie en moeten dus afwachten.



 De datum zou wijzigen naar 7 april of 16 juni, ook hier nog geen zekerheid.

 Fons merkt op dat hij niet gelukkig is mocht de locatie terug Gerpinnes zijn, Geert volgt 
deze opmerking. Monique vraagt om nog even af te wachten hiervoor tot we alle informatie 
gekregen hebben.

 De keurmeesters: Laura Vassalo (I) voor de Tervurense, Bidault Michelle (F) voor de 
overige variëteiten. 

7. Sponsoring “De Post”.

 We ontvingen een brief van De Post met de melding dat ons dossier niet weerhouden werd. 
Geert merkt op dat dit, na alle beloften, een zeer spijtige zaak is. Ook omdat deze sponsoring
meegerekend werd in de kosten voor de WK FMBB ploegen. Diezelfde kosten komen nu 
allemaal uit de clubkas.

8. Ras Standaard.

 Op vraag va de voorzitster en akkoord van het bestuur werd het dossier “Project herziening 
Ras standaard Belgische Herder” in zijn geheel doorgestuurd naar de KMSH. Dit met de 
vraag om een duidelijk en goed geargumenteerd verslag te bekomen waarom dit project in 
zijn volledigheid en in drie regels naar de prullenmand werd verwezen. We wachten dus op 
een antwoord van de KMSH.

9. Fokcommissie.

 Na een grondige uiteenzetting en overleg met Saskia en de Raad van Bestuur werd beslist 
dat alle bestuursleden via email aan Saskia hun standpunt moeten laten weten. Dit gaat 
uiteraard over het toevoegen van testen en/of voorwaarden aan het fokadvies en/of aan de 
ras fiche. Saskia zal de voorstellen samenvoegen en uitwerken tot een geheel met de nodige 
motivering. Dit dossier wordt dan aan de Raad van Bestuur bezorgd en na goedkeuring 
voorgelegd aan de VFC. Uiteraard zal Saskia de fokcommissie raadplegen om de volledige 
opinie te kennen en er rekening mee te houden. Indien de fokcommissieleden niet 
antwoorden binnen een gestelde termijn, dan zijn ze automatisch akkoord met het voorstel.

10. Rondvraag.

 Geert: niets.

 Monique:

 Geeft nog bijkomende informatie over de nieuwe challenge. Een volledig project zal
opgemaakt en voorgelegd worden op de volgende vergadering om te finaliseren.

 Fons: niets.

11. Einde vergadering.

 Einde vergadering om 18.30 uur.


