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Verslag Vergadering Raad van Bestuur op 21 / 02 / 2008 om 19:30u.
Adres: Station Texaco, Groot Bijgaarden, richting Oostende.

Dagorde:

1. Controle aanwezigen en opening vergadering.

 Alle leden van de Raad van Bestuur zijn aanwezig.

 De vergadering wordt geopend om 19:50.

2. Lezing en goedkeuring verslag vergadering 21/01/2008.

 Het verslag van de vergadering van 21-01-2008 werd na voorlezing goedgekeurd.

3. Kasverslag.

 Zichtrekening:   € 5494,48

 Spaarrekening:   € 8126,40

 Totaal: € 13620,88

 Financieel jaaroverzicht, kasverslag voor de Alg. Verg. en Begroting 2008.
Het jaaroverzicht en de begroting werd na voorlezing en enkele aanpassingen 
goedgekeurd ter voorlegging aan de Algemene Vergadering.
Resultaat 2007: € 4080,71.

 Geert merkt op dat het model waarin de dagboeken gevoerd worden, niet conform de 
huidige wetgeving zijn en vraagt het nodige te doen om dit recht te zetten.

4. Brieven in & brieven uit.

 Alle brieven in & uit werden behandeld. Antwoord zal gegeven worden waar nodig door 
de secreatris.

5. Klacht tegen meerdere leden van de Raad van Bestuur door Dhr. De Goedt Marcel.

 Na het bericht van de tuchtcommissie waarbij wij in het ongelijk gesteld werden en een 
verwittiging kregen, hebben we beslist om verweer aan te tekenen tegen deze uitspraak. 
Het vereiste bedrag van € 250 (de “boete”) samen met het bedrag van € 125 om het 
verweer te kunnen instellen werd overgemaakt aan de KMSH. We kregen bevestiging dat 
de aanvraag goed ontvangen werd en terug zal voorkomen voor de Kynologische Raad. 
Een dossier zal opgesteld worden ter verdediging van deze zaak. 

 Wij besluiten dat deze klacht de vereniging, en dus eigenlijk feite de leden, aardig wat 
geld kost voor een actie die zogezegd door de Raad van Bestuur zou zijn uitgevoerd.
Om procedurefouten te voorkomen kunnen wij hier niet verder ingaan op de aard en de 
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inhoud van de klacht. Zodra de definitieve uitspraak in beroep een gedaan is zullen alle 
details van deze zaak aan de leden bekend gemaakt worden.

6. Voorbereiding Speciale Juni 2008.

 Alles verloopt zoals voorzien, de Keurmeesters werden uitgenodigd en de inschrijvingen 
komen beschikbaar via het clubblad, de website en via tentoonstellingen.

7. Huishoudelijk reglement.

 Wegens het nog niet beschikbaar zijn van de vertaling opgeschoven naar een volgende 
vergadering.

8. Overige reglementen in aanvulling op het huishoudelijk reglement (vademecum).

 Wegens het nog niet beschikbaar zijn van de vertaling opgeschoven naar een volgende 
vergadering.

9. Commissie clubblad.

 De samenstelling van deze commissie :
Fabrice Verrect – Cécile Detienne – Geert Bouckaert – Johan Weckhuyzen – Monique 
Gieres – Abel Renard – Jean-Pierre Lison.

 Er kwam een kandidatuur binnen van De Goedt Marcel, deze zal na de Alg. Verg. van 
19/04 behandeld worden. Dit wegens de recente acties van voorgenoemde.

10. Clubblad  offerte drukker.

 Een voorlopige offerte van Fabrice: € 508 voor 300 exemplaren van 24 blz.
deze offerte moet wel nog bevestigd worden. Zal op een volgende vergadering opgevolgd
worden.

11. Diner met de Raad van Bestuur, Keurmeesters en de Fokcommissie.

 Dit diner werd opnieuw geannuleerd door het niet beschikbaarheid zijn van de 
genodigden.

 Jean-Pierre zal een nieuw voorstel uitwerken en voorleggen op de volgende vergadering.

12. Wedstrijd Mondioring met CAC en Belgisch Kampioenschap  02 + 03 / 02 / 2008

 Johan geeft alle details betreffende deze wedstrijd, we merken de grote sponsoring op 
van Johan. Akkoord voor de financiële ondersteuning van de club volgens de voorgelegde 
lijsten.

13. Rondvraag.

 Niets.

Einde vergadering: 22u.15


