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NOTULEN

Vergadering Raad van Bestuur op 17 – 02 – 2018 om 09.00 uur.
Locatie: Station Texaco, Groot Bijgaarden, richting Oostende.

Dagorde:

1. Controle aanwezigen en opening vergadering. 

 Aanwezig:

 Gieres Monique

 Bouckaert Geert

 Den Hond Alfons

 Bouchat Christine

 Verontschuldigd

 Weckhuyzen Johan

 De Voorzitster opent de vergadering om 9.20 en verwelkomt de aanwezigen.

 We verwelkomen in het bijzonder het nieuw verkozen bestuurslid en hopen op een positieve 
samenwerking.

2. Lezing en goedkeuring notulen vorige vergadering.

 De notulen werden na voorlezing unaniem goedgekeurd met volgende opmerking: Christine 
zal de informatie aan Geert bezorgen betreffende het adverteren op onze website en in het 
clubblad voor onze leden ut Wallonië.

3. Kasverslag.

 Zicht: 9.878,54

 Spaar 20.889,75

 Kassa: 356,88

 Totaal: 31.125,17

4. Brieven in & uit.

  1) Brief van de secretaris aan de redactie clubblad om de discipline “Dog Dance” te 
verwijderen.

 2) Brief (dossier) van Hugo Gesquiere betreffende enkele publicatie en rechtzettingen in 
lokale kranten.

 Info werd gegeven aan het bestuur, verdere acties zijn niet nodig.

 3) Brief van de Sectie 1B met betrekking tot een openstaand mandaat.

 4) Informatienota betreffende de voorstelling wijzigingen voor het IPO-programma.

 5) Brief van Ria Seeder van K.V. Brabo met opmerkingen over Nancy De Schrijver.

 De secretaris zal hierover contact opnemen met Nancy om haar kant van het verhaal 
te horen. Op een volgende vergadering zal hier verslag over uitgebracht worden.
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 6) Brief van Fons en Van Lierde betreffende bijkomende sponsoring. 

 Hier werd gemeld dat additionele sponsoring niet mogelijk is door budgettaire 
redenen.

 7) Brief van Jeaninne die haar kringgroep terug wenst te activeren.

 Fons informeert ons dat Geert Verlinden ontslag zou genomen hebben uit de sectie 1A. 

 Dit zullen we nakijken.

 Fons meldt dat er blijkbaar wijzigingen zouden doorgevoerd worden aan het 1B programma.

 Hier wachten we de officiële informatie van de sectie af.

5. Jonge Honden en Veteranen Dag 2018.

 We ontvingen een schrijven van Bianca Behets over de Jonge Honden en Veteranen dag.  Ze 
stelt dat het een “vriendschappelijke tentoonstelling” is en het dus eender wie is die als 
keurmeester komt. Uiteraard is dit wel een officiële tentoonstelling en moeten de bijhorende 
reglementen gevolgd worden. 

 Bianca stelt in haar schijven dat als de door haar gekozen keurmeesters niet aanvaard 
worden, het evenement niet hoeft door te gaan.

 Wij aanzien dit als een zware fout van Bianca die op deze manier het bestuur 
probeert onder druk te zetten. Er werd beslist om de Jonge Honden en Veteranen dag
volledig te annuleren. In de toekomst zal Biance dit evenement niet meer mogen 
organiseren zonder de uitdrukkelijke toestemming van het bestuur en onder strikte 
voorwaarden.

 Het secretariaat zal Bianca hierover inlichten.

6. Clubblad januari-februari-maart 2018.

 Nouvelle police (Nueva Std)? (Christine)

 Nieuw lettertype voor het clubblad.

 Is in orde zolang er niet onnodig vetgedrukte tekst gebruikt wordt.

 Résultats TCS & BH ? (Christine)

 Indien beschikbaar, in orde.

 Expos et NE étrangers ? (Christine)

 Datums internationale tentoonstelling in het clubblad?

 In orde.

 Document officiel inter variétés ? (Christine)

 Dit is een gegeven die door de KMSH geregeld wordt.

7. Sponsor ? (Christine)

 We hebben een nieuwe sponsor via Christine. Als vereniging zijn we uiteraard zeer tevreden 
hiermee. De sponsor is Pro Plan en zal enkel voeding geven.

 Christine geeft een overzicht van wat we mogen verwachten, zowel voor de tentoonstelling 
als voor het werk.

 De verdeling van het eten zal op de meest doelmatige manier gebeuren, een gedeelte bij 
Monique, Fons en Geert.

 Wat moeten wij hiervoor doen?

 Dit zal ongeveer gelijklopen met de voorwaarden van onze vorige sponsor. Christine
zal de nodige informatie aanleveren.

8. Logo club ?

 Enkele bestuursleden stellen voor om een nieuw logo te ontwerpen. 



 Geert is hier uitdrukkelijk niet mee akkoord, dit omdat het huidige logo ruimschoots voldoen
en pas enkele jaren in gebruik is. Uiteraard zal de beslissing van de meerderheid 
doorslaggevend zijn.

 De bestuursleden die een nieuw logo wensen zullen elk enkele voorbeelden maken en 
voorleggen op de volgende vergadering.

9. Les récompenses en expos ? (Christine).

 Aandenkens voor onze tentoonstelling :

 Kan geregeld worden door de commissie tentoonstelling.

10. Les affiches des évènements ? (Christine).

 Alle affiches voor onze evenementen zijn verplicht op te maken met het logo van Pro Plan 
(via Christine?).

11. Ras Speciale 2018 Gerpinnes.

 Zie werkdocument.

12. Ras Speciale 2019 (Fons).

 Fons stelt een locatie en samenwerking voor om de ras speciale 2019 te organiseren. Na 
overleg werd beslist om dit verder op te volgen. Bijkomende kandidaat organisators zijn 
uiteraard mogelijk.

 De datum moet in september liggen.

 Indien nodig, dan kan er ter plaatse gegaan worden om alles te bekijken.

13. Datum Bijzondere Algemene Ledenvergadering 2018.

 Omdat het aanwezigheidsquorum niet gehaald werd op de Algemene Leden Vergadering 
moet een tweede Bijzondere Algemene Leden Vergadering ingesteld worden. De datum zal 
later via email vastgelegd worden. Het enige punt op de agenda is het verplaatsen van de 
sociale zetel wegens verhuis van de secretaris.

 Het publiceren van het nieuw bestuurslid in het staatsblad zal samen uitgevoerd worden met 
het publiceren van de verplaatsing van de sociale zetel van de club.

14. Challenge (Monique, zie notulen 17.08.2017, punt 10).

 Deze nieuwe challenge zal aanvangen in 2019.

 De commissie zal vooraf het volledige programma voorstellen aan het bestuur ter 
goedkeuring.

15. Commissie Tentoonstelling, uitbreiding, bespreking
( Monique, zie notulen 26.06.2017, punt 6).

 De Commissie Tentoonstelling wordt uitgebreid met Marc Sarlet.

 Dit zal gepubliceerd worden in het clubblad en op de website.

16. Ondersteuning teams WK FMBB 2018 (Geert).

 De ploegleiders zullen zoals elk jaar een steun van 150,00 Euro ontvangen.

 Het inschrijfgeld wordt bijgepast door de club waar nodig, dit enkel voor de werkdisciplines 
en als aanvulling indien er onvoldoende eigen middelen beschikbaar zijn binnen de 
verschillende commissies.

17. Kringgroepen (Monique).

 Monique stelt voor om de Kringgroepen aan te passen en zodoende de club meer 
verantwoordelijkheden te geven om meer inkomsten te genereren.

 Er werd door het bestuur niet ingegaan op dit voorstel. Dit omdat we dan binnenkort
helemaal geen kringgroepen meer zullen hebben en we alles zelf moeten 
organiseren. We denken dat dit geen haalbare kaart is.

18. Rondvraag.

 Christine:



 Kan er een “Dag Lakense Herder” georganiseerd worden?

 Dat is mogelijk, 

 Geen kringgroep nodig, wel onder de K.U.C.B.H. 

 Kan de website ook in het Frans?

 Geert stelt dat dit al een zeer oud pijnpunt is. Dit werd in het verleden al 
geprobeerd maar door onvoldoende vrijwilligers om de vertalingen te 
maken en de vele opmerkingen over mogelijke schrijffouten werd dit nooit 
gedaan.

 Christine zou zich hiervoor inzetten samen met enkele andere leden. 

 Het is de bedoeling dan enkel Christine vertalingen inlevert. 

 De site zou vertaald worden a.d.h.v. de huidige site en doorgestuurd worden 
naar de webbeheerder. Die zal de vertalingen op de site plaatsen. In welke 
vorm dit zal gebeuren is nog vast te leggen. Waarschijnlijk de domein 
urcbb.be terug activeren?

 Monique:

 Zou het mogelijk zijn om de leden reeds na 2 jaar de mogelijkheid te geven om in 
het bestuur te zetelen?

 Na overleg werd beslist om dit niet toe te laten, deze regel werd in de 
statuten geplaatst om misbruik te voorkomen en enkel gemotiveerde mensen
in het bestuur toe te laten.

 Zou het mogelijk zijn om buitenlandse leden om te zetten van toegetreden leden 
naar effectieve leden?

 Na overleg werd beslist dit niet toe te laten met dezelfde reden zoals 
hierboven.

 Fons:

 Fokkers terug op de website vermelden?

 Deze mogelijkheid is er altijd al geweest, het is echter zo dat niemand  
zelfstandig gegevens instuurt. Dit is een vereiste om een publicatie te 
verkrijgen, de fokkers moeten ook lid zijn van de K.U.C.B.H.

 De evenementen voor 3 maart aanstaande, hoe zullen we de sponsoring ter plaatse 
krijgen van Purina?

 Dit zal in onderling overleg gebeuren.

 Opbergruimte voor de voeding van de sponsoring?

 Indien nodig kan dit aangekocht worden.

 Hoe krijgen we alle sponsoring op tijd op zijn plaats (Christine)?

 We zullen de voeding (sponsoring) per discipline verdelen naar de 
verantwoordelijken binnen het bestuur. Deze personen zullen er dan voor 
zorgen dat het op tijd op de juiste plaats terecht komt. De optimale oplossing
is dat de verantwoordelijken per evenement de sponsoring komen afhalen.

 Voorlopige verdeling:

 IPO: Geert.

 Tentoonstelling: Monique

 Selectie, TSG, CQN, Agility, Mondioring: Fons.

 De bestuursleden die de sponsoring op stock hebben bezorgen de nodige 
informatie aan de verantwoordelijken van de verschillende evenementen.

19. Einde



 Einde vergadering: 12.30 uur.


