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Notulen Vergadering Raad van Bestuur op 26 / 05 / 2008 om 19:30u.
Adres: Station Texaco, Groot Bijgaarden, richting Oostende.

Dagorde:

1. Controle aanwezigen en opening vergadering.

 Aanwezig, Geert Bouckaert, Johan Weckhuyzen, Monique Gieres, René Blockx, Jean-
Pierre Lison.

 Verontschuldigd: Cécile Detienne.

 Afwezig: Abel Renard.

2. Verwelkoming nieuw lid in de Raad van Bestuur, Dhr. Blockx René, verkozen op de Alg. Verg. 
van 19/04/2008.

 Wij verwelkomen Dhr. Blockx René in de Raad van Bestuur. Door het eerder aangegeven 
ontslag van Dhr. Abel Renard en met akkoord van Dhr. Blockx zal deze laatste de taak van 
penningmeester overnemen. Geert zal het nodige doen om de toegang tot de 
clubrekeningen voor Dhr. Blockx in orde te brengen. Dhr. Blockx bekomt het mandaat als 
penningmeester zonder gebruik gemaakt te hebben van het feit dat hij onlangs benoemd 
werd tot “Rechter in handelszaken”. 

 Jean-Pierre vraagt om de verdeling van de taken “dagelijks bestuur” te herzien. 
Meerbepaald de taak “Voorzitter”. Hierop ontstaat er een discussie tussen Jean-Pierre en 
Monique waarbij verbale agressie gebruikt wordt en allerhande beschuldigingen naar 
elkaar geuit worden. Op vraag van de overige leden van de Raad van Bestuur wordt de 
discussie beëindigd en zal dit punt op de agenda geplaatst worden voor de eerstvolgende 
vergadering.

3. Lezing en goedkeuring verslag vergadering 08/04/2008.

 Het verslag werd na voorlezing goedgekeurd.

4. Lezing en goedkeuring ter voorlegging op de Alg. Verg. 2009 van het verslag van de Alg. Verg. 
gedaan op 19/04/2008.

 Het verslag werd na enkele kleine aanpassingen goedgekeurd.

1

mailto:kucbh@telenet.be
http://www.urcbb.be/
http://www.kucbh.be/
mailto:urcbb@telenet.be


5. Kasverslag.

 Stand zichtrekening: € 2.991,94

 Stand Spaarrekening: € 12.000,00

 Totaal in Club op 26/06/2008 : € 14.991,94

6. Brieven in & brieven uit.

 In: Dag van de Hond 07/09/2008: interesse? 
Dit wordt verder bekeken door Monique.

 In: Brussels dog show Reservatie gratis stand: 
Johan neemt contact op met Alain voor verdere info. 
Opmerking: Vorig jaar kregen we helemaal niets te eten of te drinken.

 In: Aanvraag om een advertentie in ons Clubblad te plaatsen voor het WK FCI 2008 te 
Wavre – België. Na het lezen van de brief en de voordelen die we kunnen bekomen, 
namelijk 50 ingangskaarten, ter waarde van € 300.
 werd goedgekeurd, de secretaris zal een antwoord verzorgen en de advertentie 
opvragen aan de inrichters.

 In: GP gehoorzaamheid 2008: aanvraag tot het schenken van een beker. 
 wordt goedgekeurd, Geert doet het nodige.

 In: Brief van de tuchtcommissie Kynologische raad: Alle leden van de Raad van Bestuur 
kregen een gewone en een aangetekende zending (Dhr. Abel Renard niet) met de 
veroordeling in graad van beroep door de Kynologische Raad. Deze veroordeling in 
beroep werd in ons voordeel uitgesproken. Dit echter wegens de door onze raadsman 
aangegeven procedurefout bij de neerlegging van de initiële klacht. Gezien deze uitspraak
niet op de werkelijke inhoud van de klacht slaat,  zullen we dit doorsturen naar onze 
raadsman en zijn antwoord afwachten alvorens te reageren.

 In: Brief van Dhr. Renard Abel: Abel dient zijn ontslag in als lid van de raad van Bestuur. 
Dit ontslag werd aanvaard door de Raad van Bestuur en zal op de eerstvolgende 
Algemene Vergadering bekendgemaakt worden. Dit houdt ook in dat Dhr. Renard zijn 
werk als penningmeester niet zal verder zetten, deze taak wordt overgenomen door Dhr. 
Blockx René. We zullen een brief sturen aan Dhr. Renard ter bedanking voor het 
geleverde werk en om de overdracht van de boekhouding te regelen met Dhr. Blockx.

 Uit: Brief aan Geentjes Jeaninne met de goedkeuring voor de financiële ondersteuning 
(€ 150) aan de ploegleidster voor het WK FMBB 2008. 
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7. De Rasspeciale op 01/06/2008

 Alle voorbereidingen zijn in orde.

8. Clubmatch Kortrijk 15 november 2008.

 De Keurmeesters:  Dhr. De Schuymere, Dhr. Spruyt, Dhr. Aertgeerts,  Dhr. Renard, 
Mevr. Vermeire.

 Wegens tijdsgebrek zal dit punt op de eerstvolgende vergadering afgewerkt worden.

9. Aanschaf materiaal voor club.

 JP stelt voor om 2 tenten aan te kopen voor de Club. Deze tenten zijn te gebruiken op 
onze evenementen die buiten plaatsvinden. Dit voor alle disciplines.
- De aankoop werd goedgekeurd, Jean-Pierre doet het nodige.

10. Activiteiten plan 2009.

 Wegens tijdsgebrek zal dit punt op de eerstvolgende vergadering afgewerkt worden.

11. Huishoudelijk reglement en aanvullende reglementen (vademecum).

 Wegens tijdsgebrek zal dit punt op de eerstvolgende vergadering afgewerkt worden.

12. Herneming kandidatuur “commissie clubblad” van Dhr. Degoedt Marcel ( zie verslag 
21/02/2008, punt 9.

 Dhr. De Goedt zal wegens zijn recente acties tegen de Raad van Bestuur en dus tegen de 
Club niet opgenomen worden in de “commissie clubblad”.

13. Clubblad:

 Wegens tijdsgebrek zal dit punt op de eerstvolgende vergadering afgewerkt worden.

 Uitgave maart/april 2008 en mei/juni 2008.

 Bevestiging offerte van Fabrice (€ 508 voor 300 exemplaren van 24 blz.) ?

14. Rondvraag.

 Wegens tijdsgebrek zal dit punt op de eerstvolgende vergadering afgewerkt worden.

15. Einde vergadering: 22:15u.
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