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NOTULEN

Vergadering Raad van Bestuur op 13-03-2017
Locatie: Station Texaco, Groot Bijgaarden, richting Oostende om 17.00 uur.

Dagorde:

1. Controle aanwezigen en opening vergadering. 

 De Voorzitster verwelkomt de aanwezigen en opent de vergadering om 16.55 uur.

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

 Afwezig: Johan Weckhuyzen.

2. Lezing en goedkeuring notulen vergadering 14-12-2016.

 De notulen werden na de opmerking voor punt 4/7 en  na voorlezing unaniem goedgekeurd.

 Opmerking punt 4/7: Gezien de gezondheid van Dhr. Jean-Marie Vanbutsele het niet meer 
toelaat om deze niet eenvoudige taak nog op zicht te nemen, schuiven we dit door naar 
Saskia Vermeylen. De publicatie van het project “Aanpassing ras standaard” mag pas in het 
clubblad verschijnen na goedkeuring van de raad van bestuur. Monique zal Saskia 
informeren hierover.

3. Kasverslag.

 Zichtrekening: 10.335,81 €.

 Spaarrekening: 20.870,23 €.

 Kassa: 226,16 €.

 Totaal: 31.432,20 €.

4. Brieven in & uit. 

 1) Brief van de VdA met overzicht data vergaderingen van alle secties.

 2) Brief van en aan de VdA met de opsomming van onze vertegenwoordigers op de 
sectievergaderingen.

 3) Brief van de KMSH met bevestiging van de aanpassingen voor het selectie reglement.

 4) Brief van Dusan Pospichal over de honden die uitgesloten werden van de fok door de 
KMSH, antwoord werd gegeven via email dat Dusan rechtstreeks contact moet opnemen 
met de KMSH hierover.
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 5) Brief van de sectie Mondioring betreffende de inschrijvingsgelden en het agenderen op de
sectie vergadering, informatief.

 6) Brief van Marie-Louise betreffende de schrijfwijze variëteiten van de Belgische Herders. 
Antwoord werd gegeven: de correcte schrijfwijze staat in de ras standaard en kan in andere 
talen ook anders geschreven worden.

 7) Uitnodiging vergadering sectie 1C, vertegenwoordiger in Dhr. Alfons Van Den Bosch.

 8) Uitnodiging vergadering sectie 5D.

 9) Uitnodiging vergadering sectie 5A.

 Opmerking Fons: de dagorde voor deze vergadering was niet conform de 
regelgeving.

 Antwoord RvB: Dit was zo voor meerdere secties, doch zij geven daar geen gevolg 
aan. Enkel voor de sectie 1C, waar Geert Bouckaert deze melding via email enkele 
weken voor de vergadering gemaakt heeft, zorgde voor een correcte dagorde. Wij 
zullen hier verder geen gevolg aan geven. Doch voor de volgende jaren zullen wij 
dit wel opvolgen.

 10) Doorgestuurde brief van Marie-Louise aan Mario (stad Tervuren) betreffende de 
organisatie Ras Speciale 2018.

 Monique zal hier de informatie over bijhouden.

 11) Offerte van Editoo om ons clubblad te drukken.

 We hebben dit in het verleden reeds gedaan en dit met slechte resultaten. We gaan 
niet in op het voorstel. Editoo werd hierover al ingelicht door de secretaris.

 12) Brief aan Saskia als vertegenwoordiger voor de sectievergadering 4B.

 13) Brief aan Rudy Cattrysse als vertegenwoordiger voor de sectievergadering 5D.

 14) Brief aan Fons Van Den Bosch e als vertegenwoordiger voor de sectievergadering 1C.

 15) Brief aan Elke als vertegenwoordiger voor de sectievergadering 4C.

 16) Brief van de KMSH om een lijst met de ras kleuren te bezorgen.

 Antwoord (met akkoord van de RvB): Wij wensen niet in te gaan op deze vraag 
omdat een vermelding van enkel de hoofdkleuren volledig tegenstrijdig is met de ras
standaard. De beschrijving in de ras standaard moet gebruikt worden.

 17) Brief van de Eurodogshow om de clubgegevens op te nemen in de catalogus, editie 
2017. Eveneens de vraag om een speciale te organiseren op de Eurodogshow.

 Wij zullen melden dat dezelfde gegevens als vorig jaar mogen gebruikt worden voor
de catalogus.

 Wij zullen geen speciale laten doorgaan op de Eurodogshow. 

 18) Brief van VFC om een lijst te ontvangen met voorgestelde test voor de Belgische 
Herdershond. 

 Wij zullen deze vraag doorgeven naar onze fokcommissie om dit klaar te maken en 
terug aan ons te bezorgen ter evaluatie. Na goedkeuring van de raad van bestuur 
zullen we dit doorsturen naar de VFC.



 19) Brief van RvB aan de sportcommissie betreffende infomoment over de sponsoring WK 
FMBB 2017, aansluitend op de Alg. Verg.

 20) Brief van Marie-Louise met betrekking tot opzoeking gegevens Belgische Herders, werd
gearchiveerd.

 21) Brief met vraag informatie over een Belgische Herder van Mr. Herman.

 Monique heeft geantwoord.

 22) Brief van Geert Bouckaert betreffende het organiseren van de discipline Canicross en 
Bikejöring op het WK FMBB.

 Dit is niet het eerste jaar dat de FMBB dit organiseerd, maar voorheen was het niet 
direct gelieerd aan de FMBB. Deze is dit wel het geval. Er zijn enkele deelnemers 
vanuit België die met de clubreferentie ingeschreven hebben. 

 Het bestuur heeft beslist dat het voor 2017 mogelijk is, maar voor de volgende 
edities zullen de deelnemers aan deze discipline verplicht lid moeten zijn van de 
K.U.C.B.H. vzw. Zelfs al is dit een discipline welke niet ondersteund wordt binnen 
de KKUSH. Bijgevolg kunnen deze leden ook niet als dissident beschouwd worden.

 23) Brief van Geert Bouckaert aan de sectie 4A met bevraging informatie over de 
verkiezingen en het aangepaste tentoonstellingsreglement.

 Antwoord werd ontvangen dat het bestuur opnieuw verkozen werd en de nieuwe 
reglement nog niet werd goedgekeurd. Dit zal gebeuren op een volgende 
vergadering (26 maart 2017).

 24) Vraag van de B.H.C.N. om hun evenementen op onze website te plaatsen, werd in orde 
gebracht en de B.H.C.N. zal ook onze sportkalender op hun website publiceren.

 25) Brief van Tervuren over een hondenwandeling, werd gepubliceerd en zal op 18.03.2017 
terug verwijderd worden.

 26, 27 28 & 29) Advertentie folders van de VSDC.

 30) Informatiefolder van de VSDC over het aangeven van de patrimoniumtaks voor vzw’s.

 Wordt in orde gebracht door het secretariaat.

 31) Brief van Frits (4C – Agility) met de informatie dat hij team leader is en met de vraag of 
het Agility team kan meegenieten van de gesponsorde kledij.

 De sponsor is nog in aanvraag, het zou over 2000 € liquide geld gaan. Daarmee 
kunnen we de kledij aankopen en laten bedrukken. Indien mogelijk, kopen we ook 
broeken aan. Op 28 maart is er de sluiting van de inschrijvingen, dan vragen we de 
aantallen en de maten op.

 32) Vraag aan de VSDCV hoe we het artikel 12 & 13 van onze statuten, hoe moeten we dit 
interpreteren?

 De datum betaling is doorslaggevend. Dus betalen op 31.01 kan dus als in orde 
beschouwd worden. 

 In voorkomend geval kunnen we een bewijs van transfer aanvragen aan het lid.

 We moeten in de eerste plaats ons huishoudelijk reglement in die zin aanpassen dat 
de betaling moet zichtbaar zijn op de rekening van de club op ten laatste 31.01 van 
het jaar waarvoor het lidgeld moeten dienen.



 Dit zal zo snel mogelijk in orde gebracht worden. Bij gelegenheid kunnen we dit 
overzetten naar de statuten.

 33) Nota van de penningmeester waarbij we opmerken dat er nog steeds enkele betalingen 
niet uitgevoerd werden door adverteerders in de speciale uitgave van het clubblad, editie 
oktober-november-december 2016.

 Monique zal contact opnemen met de mensen die nog niet betaalden. De 
penningmeester zal eveneens nog eens herinnering sturen via email.

 34) uitnodiging plaatsen stand op Beestjes en Weetje op 20.08.2017.

 Wij gaan niet in op deze uitnodiging.

5. Clubblad januari-februari-maart 2017.

 Wegens gebrek aan materiaal om te publiceren zal deze uitgave niet gemaakt worden. Dit 
zullen we melden aan de leden in de oproepingsbrief voor de Uitzonderlijke Algemene 
Leden Vergadering op 21.04.2017.

6. Speciale uitgave clubblad jaareinde 2017.

 Voor de volgende Speciale uitgave van het clubblad (okt-nov-dec 2017) zullen we de keur 
beschrijvingen niet meer publiceren, deze zullen vanaf nu op de website van de club 
gepubliceerd worden, dit in twee talen.

 In de speciale uitgave zullen de foto’s van de eerste vier per klasse gepubliceerd worden.

 Als we foto’s hebben van honden, welke de eigenaar lid is van de K.U.C.B.H., dan zullen 
ook deze opgenomen worden in het clubblad.

7. Ras Speciale 2017.

 Zie organisatie nota in bijlage.

 Inschrijfformulier zal nog naar Monique & Fons gestuurd worden ter verdeling.

 De affiche zal via email verdeeld worden nar zo veel mogelijk adressen/clubs. De secretaris 
stuurt de affiche alvast naar alle clubs welke aansluiting hebben in de sectie 4A.

8. Fokcommissie & Selectiekern.

 Na heel wat heen & weer geschrijf hebben we van de KMSH de definitieve bevestiging 
ontvangen voor de samenstelling van onze Fok- & Selectie commissie 2017 tot 2019.

 De secretaris zal de nieuwe samenstelling meedelen aan de commissie alsook een brief 
schrijven naar de twee vervangen leden. De reden van de wijziging zullen we niet opgeven. 
Indien ernaar gevraagd wordt, dan geven we wel verbale uitleg.

 Bijkomende vraag van Fons Den Hond: nu de wijziging een feit is, sel ik voor om mezelf 
terug als verantwoordelijke te stellen voor de communicatie tussen de raad van bestuur en de
vergaderingen bij te wonen als secretaris van de fokcommissie.

 De raad van bestuur beslist via meerderheid om dit voorlopig niet te doen. We zullen
in eerste instantie vragen aan de commissie of ze iemand kunnen aanstellen die de 
notulen verzorgt van de vergaderingen en de communicatie verzorgt tussen de raad 
van bestuur en de fokcommissie. 

 Bijkomend is het gebruik van het emailadres fokcommissie@kucbh.be , alle mails die via dit
adres verstuurd worden, worden automatisch doorgestuurd naar de persoonlijke 
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emailadressen van de leden van de fokcommissie. De fokcommissie werd eveneens op de 
hoogte gebracht dat alle communicatie moet verlopen via dit adres.

 De communicatie tussen de fokcommissie en de raad van bestuur verloopt via het emailadres
secretariaat@kucbh.be die op zijn beurt de raad van bestuur inlicht en vervolgens samen het 
nodige doet.

 Er werd ook gevraagd aan de fokcommissie om voor alles de nodige discretie aan de dag te 
leggen en geen rechtstreekse communicatie te voeren met bv. De VFC, de VdA, de KMSH, 
en zo verder. 

9. Sponsoring Versele-Laga 2017.

 WK FMBB Teams

 De onderhandelingen met De Post zijn nog lopende. Hier moeten we nog even 
wachten op het definitieve antwoord. Het zou over een steun gaan van 2000 € 
waarmee we dan kledij zullen aankopen voor de WK teams. Verder zullen we nog 
bekijken of we broeken kunnen aankopen en of er nog sponsoring te vinden is. De 
tijd begint snel in te krimpen, dus veel talmen kunnen we niet meer.

 De ploegleiders ontvangen 150 € steun zoals elk jaar.

 De inschrijfgelden voor de Mondioring en het IPO zullen we bijpassen.

 De Agility beschikt over voldoende eigen middelen om de inschrijfgelden te betalen,
zij zullen wel meegenieten van de kledij.

 K.U.C.B.H.

 Alle sponsoring voor de K.U.C.B.H. is in orde, zoals verwacht ook dit jaar een 
redelijk grote afbouw. We ontvangen enkel nog steun in de vorm van voeding. Dit is 
echter een stuk meer geworden dan vroeger door een verschuiving van middelen. 
Elk van onze wedstrijden zal sponsoring ontvangen. Contactpersoon is Fons Den 
Hond. Fons zal ons nog een gedetailleerde lijst bezorgen over de verdeling.

10. Canicross & Bikejöring.

 Voor de derde keer op rij wordt op het WK FMBB ook de discipline Canicross en Bikejöring
georganiseerd. In de vorige edities was dat meer een “side-organisatie”. Deze keer is het 
werkelijk vanuit de hoofdorganisatie (DMC). Sommige landen hebben aangegeven dat de 
deelnemers hieraan moeten goedgekeurd zijn door de Belgische Herder Clubs van hun land. 
De FMBB is aan het werken aan een reglement hierover. Voor dit jaar laat de K.U.C.B.H. 
vrije deelname toe, vanaf 2018 zullen de deelnemers aan deze discipline echter lid moeten 
zijn van de club. 

 Deze discipline is niet erkend door de FCI, DE KKUSH, bijgevolg kunnen wij als club geen 
wedstrijden organiseren in deze discipline. De personen welke lid worden in onze club 
kunnen daardoor ook nooit als lid in een dissidente vereniging worden gezet. Volgens de 
officieus verkregen informatie zal de FCI deze discipline ook nooit erkennen, enkel omdat er
al een zeer grote wereldfederatie bestaat. Ook op lokaal niveau zal deze discipline nooit 
erkend worden.

11. Reglement Tentoonstelling.

 Op de sectievergadering 4A werd het aangepast reglement voorgelegd aan de leden. Deze 
bespreking en al dan niet goedkeuring werd echter verschoven naar een latere datum 
(26.03.2017)

 Wij mogen als club onze opmerkingen nog noteren en bespreken op de volgende 
vergadering. De raad van bestuur heeft het reglement overlopen en enkele punten besproken 
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welke we niet kunnen aanvaarden of wensen gewijzigd te zien. Monique zal een 
gedetailleerd overzicht bezorgen aan de raad van bestuur en zal eveneens aanwezig zijn op 
de volgende vergadering, waarschijnlijk samen met Fons.

 We moeten nog even wachten op de officiële uitnodiging van de sectie 4A.

12. Erfelijke aandoeningen Belgische Herdershonden (Monique)

 Zie punt 4 / 18

13. Vergadering Sectie 1A, selectie voor foktoelating, niet vanwege K.U.C.B.H. vzw.

 Fons: hebben we het verslag van de sectie 1A al ontvangen?

 Nee, dus kunnen we voorlopig nog niet reageren, dit kan pas na ontvangst en 
bespreking van het verslag.

14. Plannen Bijzondere Algemene Leden Vergadering  aantal bestuursleden onder het statutair 
vastgelegde aantal.

 Door het niet tijdig indien van zijn her verkiesbaarheid van Johan vallen we met de raad van 
bestuur onder het statutair vastgelegde minimum. Daardoor zijn we verplicht om een 
bijzondere algemene leden vergadering te organiseren.

 Datum:

 De datum werd vastgelegd op vrijdag 21 april 2017 om 19.00 uur.

 Locatie:

 De locatie moet nog vastgelegd worden, hoogstwaarschijnlijk zullen we een 
vergaderzaal huren op de locatie Station Texaco” te Groot-Bijgaarden zoals in het 
verleden. Het zaaltje in Ganshooren is ons te duur gebleken de vorige keer. De prijs 
werd lokaal zonder overleg verhoogd naar 100 €.

 Een uitnodigingsbrief zal naar alle leden gestuurd worden met de nodige uitleg.

 De secretaris zal deze brief opstellen, voorleggen aan de raad van bestuur ter 
goedkeuring en vervolgens laten vertalen door Mia.

 Er zal eveneens uitleg gegeven worden waarom we de editie jan-feb-maart 2017 van
het clubblad niet laten verschijnen.

 We zullen nogmaals aangeven dat de leden recht hebben op een link op onze website
en de leden fokkers ook hun nestje kunnen laten publiceren.

 We zullen ook meegeven dat we bijkomende kandidaten kunnen aanvaarden voor de
raad van bestuur (max. 7 in het totaal), er zijn dus 4 vacante plaatsen.

 De voorwaarden voor de kandidaturen zullen in de brief staan.
Voor het bepalen van de lidmaatschapsdatum is de datum van de vergadering 
geldend.

 De kandidaturen moeten per aangetekende brief op het secretariaat binnenkomen ten
laatste op 14 april 2017.

 De namen van de kandidaten zullen op de eerste pagina van onze website en op onze
Facebookpagina gepubliceerd worden om zo een grote bereikbaarheid te creëren. 

15. Rondvraag.

 Geert:



 Kunnen we de vergaderingen raad van bestuur in de toekomst altijd in de namiddag 
laten starten? Dit zou ons een groot voordeel opleveren in reistijd. Dit zowel voor 
diegenen die de Brusselse ring moeten nemen, els voor diegenen die een grotere 
afstand moeten afleggen, bv. Van de kust naar Brussel.

 Dit voorstel werd unaniem aangenomen en zal in het vervolg ook zo 
gepland worden waar mogelijk.

16. Einde vergadering.

 20.30 uur.


