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Verslag van de Vergadering Raad van Bestuur gedaan op 18-08-2006 om 19.00 uur.
Adres: sportcentrum te Vandervekenstraat 114, 1080 Ganshoren.

1. Controle aanwezigen en opening vergadering.

 Opening vergadering: 19u.30.

 Alle leden van de Raad van Bestuur zijn  aanwezig.

2. Lezing en goedkeuring verslag vergadering van 23 mei 2006.

 Het verslag werd na lezing goedgekeurd na de volgende wijziging: 
Dhr. Abel Renard is geen kandidaat om te zetelen in de Fokcommisie.

3. Kasverslag (toestand op 18-08-2006):

 Zichtrekening: € 4395,86 (177328.55 Bef.)

 Spaarrekening: € 4035,00 (162771.49 Bef.)

 Totaal: € 8430,86 (340100.04 Bef.)

 Resultaten wereldtentoonstelling.

 De wereldtentoonstelling van 28-05-2006 werd afgesloten met een positief saldo 
van € 1304,60. 

4. Brieven in & brieven uit.

 Alle brieven werden behandeld en waar nodig zal een antwoord gegeven worden.

5. Bespreking Grote Prijs & Bekers van België 2006 Mondioring.

 Verzekering  in orde.

 Medailles  in orde.

 Monique vraagt financiële steun voor deze wedstrijd, indien nodig  kunnen we 300 € 
voorzien.

 Overzicht prijzen, cataloog, enz…

6. Clubblad.
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 De proefdruk is klaar en kan nog aangepast worden. De druk wordt verwacht tegen 
eind volgende week. We zullen terug proberen meer commerciële publiciteit aan te 
trekken. De prijzen zullen herbekeken worden. Dit zal verder opgevolgd worden.

7. Fokcommissie:

 Dhr. Spruyt Dirk stuurde een positief antwoord.

 Dhr. Helsen Jos stuurde nog geen antwoord maar zou wel akkoord zijn.

 Abel geeft uitleg waarom niet in commissie en zal zich nog overdenken.

 Samenvatting: er zijn nu 6 namen waarvan nog eentje in beraad. Gezien we 7 namen 
mogen opgeven is er dus nog ruimte voor 1 bijkomende persoon indien we dit 
wensen. Zodra Dhr. Abel Renard zijn definitief antwoord gegeven heeft kunnen we 
verder werken.

8. Sponsoring Challenge  Jean-Pierre.

 We hebben mooie prijzen nodig zoals een culinaire dag, een reisje,…

 Info zal bevraagd worden aan Royal Canin via Johan voor een trip met RC.

9. Organisatie clubmaaltijd.

 Enkele ideeën werden naar voor gebracht:
De historiek werd toegelicht en zullen we een uitnodiging in het clubblad zetten zodra 
we een concreet voorstel hebben. Dit zou kunnen plaatsvinden in de omgeving van 
Brussel. We kunnen ook een discussieavond inrichten, te starten met een drink, 
daarna een toelichting van de evolutie van het ras, dan de maaltijd. Tezelfdertijd 
kunnen we de fokcommissie voorstellen met de nodige uitleg over het hoe en waarom
van deze commissie.  Op deze dag kunnen we ook eventueel de prijzen van de 
Challenge geven. Een datum? Misschien op 6 december?

10. wedstrijden 2007 & 2008: volgens de nieuwe reglementen 2 jaar op vooraf aan te vragen.

 Deze reglementen zijn enkel van toepassing in de sectie 4A, voor alle andere secties 
blijft het ongewijzigd.

Bij het nalezen van het vernieuwde reglement blijkt dat wij niet onderhevig zijn aan de regel “2
jaar  op  voorhand  de  aanvraag  uitvoeren”.  Zie  artikel  6  van  het  reglement  
ART.6 
De aanvraag voor het verkrijgen van de vergunning tot het houden van een C.A.C.I.B.- of C.A.C.- tentoonstelling
voor  alle  rassen, moet  geschieden  vóór  1  januari  ,  twee  jaar  voorafgaand aan  het  jaar  van  de  organisatie.  De
aanvragen voor andere tentoonstellingen moeten geschieden bij de opstelling van de kalender door de sectie 4A. De
datum van aanvraag geeft generlei voorrang. 
Tussen  C.A.C.I.B.-  tentoonstellingen  moet  een  tijdspanne  van  4  weken  (minimum  26  dagen)  blijven.  Tussen
C.A.C.I.B.  en  C.A.C.-  tentoonstellingen  minimum  2  weken.  Evenals  minimum  2  weken  tussen  2  C.A.C.-
tentoonstellingen voor alle rassen. Speciale tentoonstellingen mogen niet georganiseerd worden op dezelfde dag als
C.A.C.I.B. - of C.A.C.- tentoonstellingen voor alle rassen. 
Eventuele  afwijkingen  alleen  met  akkoord  van  de  Raad  van  Bestuur  van  de  KMSH  

11. Vrijwilligers  de verplichtingen – de organisatie formulieren.

 Verplichte organisatienota voor vrijwilligers: deze wordt vervangen door de 
informatieplicht. De vorm waarin die info wordt aangeboden is vrij maar de verplichte 
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inhoud blijft bewaard. Dus, alle vrijwilligers dienen deze info te verkrijgen voor de 
aanvang van een evenement.

12. Open brief van Abel Renard aan mevr. Varlet inzake de vergissingen in haar gepubliceerde 
boek.

 Dhr. Abel vraagt de mogelijkheid om een open brief in het clubblad te publiceren 
inzake fouten in het boek die door mevr. Varlet gepubliceerd werd. Hier stellen we 
echter dat dit eerder een persoonlijke aangelegenheid is en we dus geen publicatie 
kunnen maken in het clubblad.

13. Structuur club.

 Penningmeester: Dhr. Abel Renard zal het financiële beheer van de Club op zich 
nemen. De nodige formaliteiten zullen eerstdaags uitgevoerd worden. 

 Een organigram van de clubstructuur werd voorgesteld door Geert, dit zal op een 
volgende vergadering verder besproken worden.

14. Huishoudelijk reglement.

 Wegens tijdsgebrek opgeschoven naar een volgende vergadering.

15. Rondvraag.

 Geert: niets 

 Johan: niets

 Monique: niets

 Jean-Pierre:

 Speciale samen met de schipperkes in Nieuwerkerken? 
indien dit kan eerst vergaderen met de schipperkes.

 Clubblad in pdf? Na een uitvoerige discussie stellen we vast dat dit een zeer moeilijk 
item blijft. Het is wel zo dat, indien wij een zetting doen en doorsturen naar de 
drukker, er een volledige nieuwe zetting moet gebeuren. Ook de tijd om zelf een 
zetting uit te voeren mag men zeker niet onderschatten. De drukker werk tenslotte 
met professioneel materiaal. Indien een door ons gezette lay-out in pdf formaat zou 
gebruikt worden, betekent dit dat het clubblad een kopie zou zijn en geen drukwerk. 
De vooropgestelde besparing van € 600 is een aanzienlijk bedrag, maar gaat 
hoogstwaarschijnlijk ten koste van de kwaliteit. 

 Cecile: niets 

 Abel: niets

Einde vergadering:  24u.00
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