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Verslag van de  Vergadering Raad van Bestuur gehouden op 22 december 2006 om 14:00u.
Adres: sportcentrum te Vandervekenstraat 114, 1080 Ganshoren.

Dagorde:

1. Controle aanwezigen en opening vergadering.

 Opening vergadering om 14u.

 Aanwezig: Monique, Abel, Geert, Johan, Jean-Pierre.

 Verontschuldigd: Cecile.

2. Lezing en goedkeuring verslag vergadering van 03-11-2006.

 Na voorlezen unaniem goedgekeurd.

3. Kasverslag (Abel).

 Zicht: € 5171,85

 Spaar: € 4035,00

 Totaal: € 9206,85

4. Brieven in & brieven uit.

 Allen in en uitgaande brieven werden behandeld en waar nodig zal een antwoord 
gegeven worden.

5. Prijzen advertenties clubblad.

 Na overleg werd beslist om de prijzen voor een advertentie in het clubblad  aan te 
passen zoals vermeld in onderstaande tabel.

Prijzen advertenties Clubblad K.U.C.B.H. vzw.

De advertenties verschijnen tweemaandelijks.

Leden Niet Leden

1/8
pagina

¼
pagina

½
pagina

1
pagina

1/8
pagina

¼
pagina

½
pagina

1
pagina

€ 40 € 75 € 125 € 200 € 70 € 140 € 200 € 300

 Abel zal een aanvraagformulier opstellen om te verspreiden via het clubblad en de 
website.

6. Clubblad.

 De uitgave Nov./Dec. 2006 zal een speciale editie worden, door ons zelf gemaakt 
omdat de drukker in verlof is en wij de reglementen van de post moeten volgen om het
voordelige tarief te kunnen behouden. In deze speciale editie zullen volgende artikels 
opgenomen worden: nieuwjaarswensen van de voorzitster, uitnodiging + dagorde voor
de Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering, de prijzen voor advertenties in het clubblad,
een uitnodiging voor de Clubmaaltijd, enz.…

 De uitgave jan./feb. 2007 zal dan wat meer informatie bevatten aangaande 
wedstrijden en artikels die voorzien waren voor de uitgave nov./dec. 2006.

 Een artikel over de tentoonstelling van Kortrijk op 18/11/2006 zal verzorgt worden 
door Monique.

 



7. Opvolging Grote Prijs & Bekers van België 2006 Mondioring.

 Dossier werd voorgesteld door Monique en zal door Abel verder afgewerkt worden.
Na de afwerking zullen we het financieel eindresultaat kennen.

8. Opvolging Clubmatch 18-11-2006 te Kortrijk.

 Gezien dit dossier nog niet volledig werd afgewerkt kunnen we hier nog geen 
gedetailleerd overzicht van krijgen. Er wordt nog gewacht op de binnenkomst van 
enkele facturen waaronder de factuur van Eurodog. Eveneens zal nog € 1410 aan Jean-
Pierre terugbetaald worden (bedragen die Jean-Pierre vooruitbetaalde).
Algemeen wordt aangenomen dat er voor dit evenement een kleine winst zal gehaald 
worden.

9. Sponsoring Challenge 2007: Jean-Pierre.

 Johan heeft geen nieuws betreffende eventueel sponsoring via Royal Canin. We zullen 
het volledige programma in het volgende clubblad publiceren.

 Voor tentoonstellingen die als speciale doorgaan voor de K.U.C.BH. vzw zullen door 
Jean-Pierre bekers of medailles bezorgt worden aan de inrichters. De tentoonstelling in
Namen zal eveneens een speciale zijn  indien deze plaatsvindt in openlucht.

 Het reglement zal op vraag van Jean-Pierre aangepast worden. Jean-Pierre zal tegen de
volgende vergadering een voorstel voorleggen. Een lijst van alle tentoonstellingen die 
meetellen voor de Challenge zal aan het bestuur bezorgt worden door Jean-Pierre en 
eveneens een lijst van alle tentoonstellingen die meetellen als een speciale zal het 
bestuur bezorgt worden door Monique.
Jean-Pierre zal proberen om extra sponsoring binnen te halen bij de 
voedingsproducenten. 

10. Clubmaaltijd. 

 Clubmaaltijd op 10 feb 2007. 

 Adres: Gerstenhof
Gerstenstraat 12
9320 Aalst-Erembodegem

 Menu:

 Aperitief.

 Koud buffet a volonté vlees en vis.

 Een warm buffet, bestaande uit verschillende keuzes: Scampi’s, lamskotelet, 
ragout van wild, kangoeroefilet.

 dessert buffet.

 ½ wijn per persoon.

 Nadien discobar…

 De wijn wordt betaald door club.

 Prijs: € 30, te bestellen bij JP voor 3 feb. 2007 en betalen op clubrekening.

 Reclame voor de onderleggers: € 20 centraal of € 13 voor kleintjes rondom.

11. Organisatie Grote prijs van België Veldwerk 2007 op vraag van de sectie 1B subcommissie 
Veldwerk.

 



 Op vraag van de sectie stelt Johan voor om de Grote Prijs Veldwerk 2007 te 
organiseren. De Raad is hiermee akkoord, doch we zullen een brief richten aan de 
sectie met ons principieel akkoord op voorwaarde dat wij de benodigde infrastructuur 
kunnen vinden, dit eventueel in overleg met de gemeente De Haan.

12. Kringgroep 4 BEL KEMPEN.

 Er werd eindelijk een antwoord verkregen van deze Kringgroep. Daarin werd een 
uiteenzetting gedaan van de huidige situatie en de bestuurswissel samen met een 
actuele ledenlijst. Deze Kringgroep is derhalve terug in orde.

13. Datum & dagorde voor de jaarlijkse Algemene Vergadering vastleggen (21 of 28 april 2007).

 De algemene Vergadering zal plaatsvinden in Nieuwerkerken op zaterdag 21 april 2007 
om 10:00 u. de dagorde zal opgesteld worden zoals vorig jaar en alle nodige gegevens 
zullen door de respectievelijke verantwoordelijken aan de secretaris bezorgt worden.

14. Sportkalender 2007.

 De opstelling van de sportkalender werd voorgesteld, na de nodige aanpassingen zal 
deze kalender eveneens in het clubblad verschijnen.

15. Fokcommissie.

 Na een uitgebreide discussie en een stemming werden de volgende namen aanvaard om
op te nemen in de fokcommissie: Dhr. Aertgeerts, Dhr. Renard, Dhr. Spruyt, Dhr. Van 
den Bosch, Mevr. Pierard (wetenschappelijk adviseur), Dhr. Votquenne en Dhr. 
Deschuymer. Een brief zal gestuurd worden naar de bijkomende personen.

16. Huishoudelijk reglement. 

 Dit punt zal op een volgende vergadering behandeld worden.

17. Rondvraag.

 Jean-Pierre:

 Er moeten vervangende Keurmeesters gevraagd worden voor de tentoonstelling in 
mei 2007: volgende namen werden weerhouden:

 Dhr. Spruyt.

 Dhr. Deschuymere of Mevr. Van Deijl.

 Dhr. Deschans.

 Verdere details krijgen we op onze eerstvolgende vergadering van Jean-Pierre.

Einde van de vergadering: 19:30

 


