
PV van de vergadering van 15/9/2004 in Texaco E40 Richting Oostende.

Aanwezig:
* JP Lison
* G. Cornu
* G. Boukaert
* J. Weckhuyzen

1° Voorlezen verslag vergadering 12/7/2004. Geen opmerkingen.
2° Voorlezen van correctie van het verslag van de algemene vergadering 
van 26/6/2004.toevoegen wie de kas kontroleurs zijn JP bezorgt ze.
3° Klubmatch Kortrijk 13/11/2004. Reeds enkele inschrijvingen binnen wat 
zeer vroeg is. Keurder wordt gelogeerd door Eurodog Club betaald.Banket door
Eurodog.JP vraagt of bestuur mee kan naar het banket mits betaling.
Diplome wordt verzorgt door Jean Marie Van Butsele.
3 keurders OK
Inschrijfformulier van de clubmatch + Eurodog opsturen naar Gaston.
We vergaderen nog net voor de show om alles af te spreken.
JP regelt alles zoals de vorige keren.
4° Kalender 2005

- Tentoonstellingen:  - Nationale fokspeciale op 29/5/2005
samen met een selectie, Socialisatie 

test Eventueel een bh en een agility 
wedstrijd.

- Clubmatch Kortrijk eerst afwachten hoe het dit jaar loopt op 13/11
- Jonge hondendag Grobben (half augustus).

Mv Glibert wil een open tentoonstelling organiseren op het 
kasteel van Helicinnes.
- Challange:    1. Nationale fokspeciale

 2. Clubmatch Kortrijk November
 3. Eurodogshow Kortrijk November
 4. Brussel December
 5. Lokeren Juli
 6. Luik 
 7. Namen

Dit is echter te bespreken op volgende vergadering.
Mail sturen naar kringgroepen met de vraag wat zij willen organiseren.
De verdere kalender van de werkwedstrijden wordt op gesteld in de 

commissie werk.
5° FMBB positie tov het FCI en KMSH.

Verslag wordt op gezocht waar de toelating gegeven werd om dit te 
organiseren. Documenten worden door gefaxt waar het FCI Zich positief 
uitlaat tov FMBB aan vraagt tot nauwere en intensere samenwerking.
6° KUCBH is lid van de vda meer niet.
7° Vervangen van de 070 lijn door prive nr van Johan wie heeft dit 
aangevraagd Op de redactie van woef wisten ze niet te achterhalen wie de 
opdracht gegeven had om deze 070 lijn te vervangen door Johan zijn privé nr.

Publiciteit in woef wordt stop gezet.
8° * De 4 revues van dit jaar zijn verstuurd sept okt is in de maak 
doch wat tekort aan artikels wat opnieuw voor enige vertraging kan zorgen.
* 300 revues gedrukt kostprijs 2855 Euro voor 4 x 300 exemplaren dus 713 per
uitgave of 2,30 euro per boekje.
* Publiciteit in revue Gaston stuurt factuur naar alle adverteerders 
9° Kasverslag: 4561 Euro in kas 
te ontvangen de publiciteiteen van de revue 
te betalen de kosten van KMSH.
Prijs van de publiciteit doorgeven aan Gaston voor opmaken factuur.



Sponsering uitzoeken hoeveel zakken we tegoed hebben en verreken met 
clubmatch Pupbemiddeling 070 lijn wordt afgelast vanaf 1 jan pupbemiddeling 
verder uitwerken via site en revue.
10° Coöptatie van nieuwe helpers. Lijst wordt door JP doorgestuurd. 
11° Posten binnen het bestuur. JP wil voor 4 maanden voorzitter zijn tot 
aan de volgende verkiezingen en neemt dan ontslag dit om gemakkelijker te 
werken. Johan belooft om met zijn achterban te praten om tot een oplossing 
te komen.
12° Bekers tellen voor de challange voor JP.
Diversen: Plastificeerder wordt terugbetaald 59 Euro aan Geert.

Brieven in Mme Varlet antwoord dat ze mag en kan keuren.
Kalender aanvragen van de tentoonstellingen.

Einde vergadering 1 u 15.
 


