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Verslag vergadering Raad van Bestuur gedaan op 03 – 10 – 2005 te Groot Bijgaarden, station
Texaco, richting Oostende.

Dagorde:

Deel 1:

1. Controle aanwezigen en opening vergadering.

1.1. Monique, Jean-Pierre en Geert aanwezig. Johan heeft zich verontschuldigd.

2. Ontvangst van de uitgenodigden op deze vergadering:
de heren Vanbutsele Jean-Marie en René Blockx (werkgroep statuten samen met Geert & Johan).

2.1. Beide heren zijn aanwezig op onze uitnodiging voor het eerste gedeelte van deze vergadering (punten 1 tot
6).

3. Lezing verslag van de activiteiten van de werkgroep voor herziening van de “statuten”.

3.1. Na voorlezing werd het activiteitenverslag van de werkgroep unaniem goedgekeurd.

4. Voorstelling en goedkeuring van de aangepaste statuten ter voorbereiding van stemming op een Bijzondere 
Algemene Leden Vergadering.

4.1. Na voorlezing samen met de nodige uitleg en een wijziging aan artikel 36 onder titel VII werd het ontwerp 
voor deze nieuwe statuten goedgekeurd om voorgelegd te worden aan de leden op de Bijzondere 
Algemene Vergadering die in de eerstkomende weken gepland zal worden.

5. Voorstelling dagorde voor de Bijzondere Algemene Leden Vergaderingen.

5.1. Voorstel werd goedgekeurd en zal gebruikt worden om de leden uit te nodigen voor deze Bijzondere 
Algemene Leden Vergadering.

6. Voorstelling volmachten voor de Bijzondere Algemene Leden Vergaderingen + manier van beschikbaarheidstelling.

6.1. Het ontwerp voor deze volmachten is in orde.
ze zullen beschikbaar gesteld worden op de website van de club, dit echter enkel in pdf formaat. Voor de 
leden die geen Internet aansluiting bezitten zal deze volmacht enkel op hun vraag beschikbaar gesteld 
worden.

6.2. De Raad van Bestuur dankt de werkgroep “herziening statuten” voor het geleverde werk die toch een zeer 
delicate opdracht was. De afwerking van deze opdracht gebeurd op de Bijzondere Algemene Leden 
Vergadering.

Deel 2:

7. Lezing en goedkeuring verslag vergadering van 16-08-2005.

7.1. Na lezing werd dit verslag goedgekeurd door de vergadering.

8. Financieel verslag. 

8.1. Terug onmogelijk om een verslag voor te leggen wegens het ontbreken van de nodige informatie.
dit omdat er nog geen overdracht was van de rekeningen door Cornu Gaston.

9. Overgaven rekeningen door Cornu Gaston aan de Club: opvolging.
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9.1. Volgens Jean-Pierre zou Gaston Cornu de overgave enkel aan de nieuwe penningmeester willen doen.
gezien deze zaak al lang aansleept en Mr. Cornu helemaal niet meewerkt, zullen we ons binnenkort 
verplicht voelen om via andere middelen de oplossing aan te brengen.
Monique zal proberen om met Mr. Cornu contact op te nemen voor een laatste poging. Indien dat geen 
oplossing brengt zal een aangetekend schrijven gestuurd worden met een “in gebreke stelling”.

9.2. Indien er een afspraak kan gemaakt worden met Mr. Cornu dan dienen volgende acties genomen te 
worden: Alle stukken moeten overgemaakt worden, het geld van alle rekeningen dient overgemaakt te 
worden naar de rekening van het ledenbeheer. Dit ten voorlopige titel. Eveneens dienen alle rekeningen 
met uitzondering die van het ledenbeheer afgesloten te worden.

10. Opzetten nieuwe rekeningen bij ING. Ò opvolging.

10.1. De twee nieuwe rekeningen voorzien zoals besproken op de vergadering van 16-08-2005, onder punt 4 
zullen pas effectief in werking treden nadat de nieuwe statuten werden gepubliceerd in het staatsblad. Alle 
nodige formaliteiten werden al afgewerkt.

11. Brieven in & brieven uit.

11.1. Alle brieven in & uit werden behandeld en waar nodig zal een antwoord gegeven worden.

12. Afwerking Spéciale 2004, Kortrijk: de betalingÒ opvolging.

12.1. Na verschillende contacten tussen ons en het bestuur van Eurodog werd een rechtzetting bekomen voor de
facturatie van 2004. De factuur zal eerstdaags door ons betaald worden volgens de aangepaste versie.

13. Voorbereiding Clubmatch op 19-11-2005 te Kortrijk.

13.1. Alle nodige voorbereidingen zijn in orde. Wij zijn klaar om de inschrijvingen te ontvangen en te verwerken.

14. Partnership documenten Kortrijk 2005.

14.1. De nieuw toegestuurde documenten werden ondertekend en teruggestuurd ter bevestiging. Ook kregen wij
op onze vraag van Eurodog eveneens een bevestiging.

15. Clubblad.

15.1. Wij kregen een proefdruk van Johan, op een vertaling na is deze klaar om de definitieve versie te laten 
drukken en verspreiden.

16. Clubblad: opstelling door Jean-Pierre.

16.1. Jean-Pierre is met een project bezig. Zodra hij klaar is zal hij een voorstelling ter evaluatie doen.

17. Fok Commissie Ò opvolging, toelichting door Jean-Pierre.

17.1. Tot op vandaag nog geen resultaten na verschillende pogingen tot het nemen van contact met Dhr. 
Deschuymere. Indien we binnen afzienbare tijd geen resultaten kunnen boeken zullen we genoodzaakt zijn 
om zelf deze commissie samen te stellen.

18. Wereldtentoonstelling Belgische Herders 2006 Ò opvolging.

18.1. Jean-Pierre heeft verscheidene locaties op het oog en zal een project opmaken om met het bestuur te 
bespreken.

19. Tentoonstelling Charleroi Ò toelichting door Jean-Pierre.

19.1. Omdat er verschillende kandidaten, aanvragen zijn zullen we deze centraliseren en dan onze voorwaarden 
tot toekenning opmaken. Verder op ter volgen.

20. Rondvraag.

20.1. Niets.

Einde vergadering: 01:30


