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Notulen vergadering Raad van Bestuur op 03.09.2014 om 19.00u.
Adres: Kouterstraat 24 – 3040 Huldenberg

1. Controle aanwezigen en opening vergadering. 

 Aanwezig:

 Gieres Monique, Bouckaert Geert, Figoureux Nora, Buggenhout José.

 Verontschuldigd : Weckhuyzen Johan.

2. Goedkeuring notulen vergadering 23.04.2014.

 De notulen van deze vergadering werden na voorlezing unaniem goedgekeurd.

3. Kasverslag.

 Zichtrekening: € 5.435,92

 Spaarrekening: € 20.691,59

 Kassa: € 1.437,79

 Totaal: € 27.565,30

4. Brieven in & uit.

 Brief van Cindy Van Uytven met de vraag om HD te verplichten voor de fok bij de Belgische 
Herders.

 Na beraad over deze vraag werd beslist om negatief te antwoorden. 

 Er onvoldoende redenen om een verplichting op heupdysplasie in te stellen 
voor het fokken.

5. Promofilm WGH.

 De promofilm en bijhorende informatie werd ontvangen. De nodige betalingen zullen 
uitgevoerd worden en de films worden eveneens op de clubwebsite geplaatst.

 Detail van de volledige kost is opvraagbaar aan de penningmeester.

6. Kandidaat webmaster Franstalig gedeelte.

 José weet te melden dat er geen verdere contacten meer geweest zijn met deze persoon.
We gaan er dan ook vanuit dat een Franstalige website nog niet gerealiseerd zal worden in 
de eerstkomende maanden. 
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7. Controle belastingen 07.04.2014.

 De controle op het al dan niet btw plichtig zijn werd uitgevoerd op 07.04.2014 op het adres 
van de sociale zetel van de K.U.C.B.H. vzw. De controleur kon op de dag van de controle geen
uitsluitsel geven indien de K.U.C.B.H. vzw btw plichtig zou zijn.

 Tot op heden kregen wij van de BTM diensten geen informatie betreffende hun eventuele 
besluiten. We gaan er dan ook van uit dat wij niet BTW plichtig zijn.

 Om zekerheid te bekomen hierover zal contact opgenomen worden met het hoofdkantoor 
btw te Nieuwpoort. De resultaten hiervan zullen aan het bestuur meegedeeld worden.

8. Vraag van Jean-Marie Vanbutsele betreffende de hond “Flik van de Leibeekhoeve”.

 Een vraag van Jean-Marie betreffende een dubbele, niet overeenstemmende publicatie van 
een hond; Flik van de Leibeekhoeve”. 

 Jean-Marie vraagt aan het bestuur om dit aan te kaarten bij de KMSH.

 Na overleg werd beslist om de verkregen informatie door te geven aan de KMSH en 
eveneens om uitleg te verzoeken.

 Jean-Marie zal hierover op de hoogte gehouden worden.

9. Ras Speciale 03.05.2014 met CAC – resultaten. 

 De Ras Speciale 2014 werd door iedereen als positief ervaren met als enig minpunt de 
beperkte parkeermogelijkheden.

 Het financiële resultaat komt uit op een verlies van € 367,07.

10. Ras Speciale 02.05.2015 met CAC.

 Datum:

 Zoals enkele jaren terug beslist werd, zal de Ras Speciale plaatsvinden op de eerste
zaterdag van de maand Mei. Voor 2015 is dit 02.05.2015.

 Deze datum werd goedgekeurd door het bestuur en zal doorgegeven 
worden aan het ras verenigingen in de omliggende landen.

 Locatie: 

 Monique stelt voor om via het clubblad een enquête te doen hiervoor.

 Na overleg werd beslist om dit voorstel niet te volgen. Het is aan het 
bestuur om zulk een beslissing te nemen en telkens voor optimale 
omstandigheden te zorgen.

 José vraagt om de locatie “Tivoli” te Mechelen te bekijken. 

 Geert meldt dat er enkele jaren terug via een lid van de Agility al eens een voorstel
was om deze locatie te gebruiken en zal terug contact opnemen met deze 
persoon.



 Ook in optie is de locatie die we in 2014 gebruikt hebben. 

 De leden van het bestuur onderzoeken elk de mogelijke locaties en zullen dan 
overleggen.

 Keurmeesters:

 Mme Bidault (Fr.):

 Tervuren & Groenendaal:

 Alles vanaf de intermediaire klasse.

 Mme Van Deijl (Nl.)

 Tervurense & Groenendaals

 Babyklas, Puppyklas, Jeugdklas.

 Mechelaars & Lakense: 

 Alle klassen.

 Uitnodiging Keurmeesters:

 Monique Gieres zal contact opnemen met Mevr. Bidault.

 Nora Figoureux zal contact opnemen met Mevr. Van Deijl.

 Zodra bevestiging zullen de gegevens doorgestuurd worden naar het secretariaat.

11. Clubblad - Revue.

 De volgende editie is bijna afgewerkt en  zal op tijd (eind september) verschijnen. Geert zal 
nog de informatie voor het BK IPO BH doorsturen.

12. Aankoop en verkoop kledij.

 We zullen een publicatie voorzien in het clubblad  om de verkoop van onze kledij aan te 
kondigen, alsook op de website.

 Daarnaast zullen we een web shop opmaken voor de verkoop:

 De afhaling van de kledij zal voorzien worden op de verschillende evenementen 
van de club.

 Aangekochte kledij zal per post opgestuurd worden indien gevraagd, de 
portkosten worden aan de verkoopsom toegevoegd.

 Alle informatie betreffende kledij verloopt via José Buggenhout.



13. DNA CombiBreed® test.

 Gevraagd werd om, indien mogelijk, na te gaan over welke testen dit gaat in detail en of ze 
gericht zijn op de Belgische Herder. Geert zal dit nakijken.

14. Project “aanpassing rasstandaard”.

 Na het doornemen van alle informatie die ons bezorgd werd door Jean-Marie werd volgende
beslissing genomen:

 We zullen een vergadering beleggen met het voltallige bestuur, met Jean-Marie 
Vanbutsele en een neutrale geneticus.

 Voor de neutrale geneticus; Nora zal hier informatie over zoeken via de KMSH (zou
dat eventueel gratis zijn).

15. Sportkalender 2015 – 2016.

 Vanaf 15 september 2014 tot en met 15 november 2014 is de online sportkalender open.
gevraagd wordt om de nodige informatie naar het secretariaat te sturen.

 Geert zal een mail sturen naar de Kringgroepen en de verschillende commissies.

16. Rondvraag.

 Monique:

 Voorzien we een clubstand in Brussels Dog Show en op de Euro Dog Show?

 Ja, Monique regelt dit.

 Nora:

 Onze jaarlijkse wedstrijd GP, wordt hier een sponsoring voorzien door de club?

 José neemt informatie bij onze hoofdsponsor en brengt Nora op de hoogte.

 Er zullen 3 gewone en grotere bekers en een maximum van 12 medailles 
aangekocht worden. Nora regelt dit.

 Mogelijks een demo of stand voeding van onze sponsor? 

 Nora zal dit navragen.

 José:

 Is er een mogelijkheid om op het jaareinde een evenement te organiseren voor 
alle disciplines met eventueel een demo in de verschillende disciplines?

 Een kampioenen huldiging kan hierbij ingevoegd worden.

 In het algemeen gaan we er van uit dat het zeer moeilijk is om alle mensen 
te mobiliseren.

 Monique en José zullen informatie opvragen bij onze sponsor en dit 
evenement uitwerken.

 Wordt verder opgevolgd.

17. Einde vergadering.

 23:00u.


