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Verslag vergadering Raad van Bestuur gedaan op 12 – 07 – 2005 te Groot Bijgaarden, station
Texaco, richting Oostende.

1. Controle aanwezigen en opening vergadering.

 Iedereen is aanwezig en Johan opent de vergadering om 20u.00.

2. Verwelkoming nieuwe leden Raad van Bestuur.

 Monique Gieres wordt als nieuw lid Raad van Beheer verwelkomt en we hopen allen op een goede 
samenwerking in het voordeel van de Club.

 Op vraag van Monique en Jean-Pierre wordt het punt 11.12 (Overleg verdeling taken van het dagelijkse 
bestuur binnen de Raad van Bestuur.) eerst behandeld. De verdeling werd als volgt beslist: 

o Voorzitster: Monique Gieres.

o Secretaris: Geert Bouckaert.

o Penningmeester: Johan Weckhuyzen.

o Adjunct-secretaris: Jean-Pierre Lison (verantwoordelijke tentoonstellingen).

3. Uitleg i.v.m. het aangekondigd ontslag van Jean-Pierre op de Algemene Leden Vergadering van 18-06-2004.

 Dit aangekondigd ontslag wordt door Jean-Pierre ingetrokken.

4. Lezing en goedkeuring verslag vergadering 13-04-2005.

 Na lezing goedgekeurd en getekend.

5. Lezing en goedkeuring verslag vergadering 20-05-2005.

 Na lezing goedgekeurd en getekend.

6. Voorstelling verslag Algemene Leden Vergadering 18-06-2005.

 Dit verslag werd na een kleine aanpassing goedgekeurd ter voorlegging op de volgende (Bijzondere) 
Algemene Vergadering. Er kwam één opmerking dat er een persoon (Spruyt Dirk) die geen stemrecht 
heeft en per vergissing toch een stembriefje gekregen heeft. Na onderzoek in de ledenlijsten blijkt dit 
inderdaad zo te zijn. Ook is het voor de derde keer op rij dat Dhr. René Blockx kascontroleur is. Hier zullen
we er voor zorgen dat dit, indien mogelijk, niet meer voorvalt om negatieve reacties van de leden te 
vermijden.

7. Financieel verslag.

 Er kan geen financieel verslag gemaakt worden omdat de boeken door Cornu Gaston nog niet werden 
overgemaakt naar de penningmeester. Jean-pierre regelde de taksen aan de K.M.S.H. en de A.D.D. 
betreffende de organisatie van 29-05-2005. Geert stuurde reeds verschillende e-mailen naar Gaston maar 
kreeg tot op vandaag nog geen enkel antwoord. Er zal aan Dhr. Jean-Marie Vanbutsele gevraagd worden 
of hij de boekhouding van de club op zich wil nemen. Op te volgen.

8. Overgave van de rekeningen en de kas van de vereniging, hoe regelen?

 Jean-Pierre zal contact opnemen met Gaston om deze zaak te bespreken.

8.1. Overzicht van de bestaande rekeningen.

 Niet gekregen van Gaston Cornu na meerdere malen gevraagd te hebben.

8.2. Beheer van de rekeningen nazien en eventueel wijzigen waar nodig.
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 Nog te bespreken.

9. brieven in.

 Alle brieven in werden behandeld en zullen waar nodig beantwoord worden.

10. brieven uit.
Alle uitgaande brieven werden behandeld. Een brief van de K.M.S.H. wordt verder in deze vergadering 
behandeld.

11. dagelijks bestuur en organisatie.

11.1. Speciale Tentoonstelling 29 mei 2005: - Bespreking en opvolging van de organisatie en de resultaten.

 Jean-Pierre stelt dat we voor deze organisatie slecht met 2 hoofdmedewerkers waren en dat dit te 
weinig was. Volgend jaar zullen we met meer zijn omdat er dan geen dubbele datums in de kalender 
zitten.

 De bekers waren dit keer veel te duur.

 Het financiële resultaat van deze organisatie zal positief uitvallen, de correcte cijfers moeten nog 
berekend worden. We dienden enkele Keurmeesters niet te betalen. Wel werden er enkele extra 
rekeningen door de plaatselijke club binnengebracht.

 Monique stelt de duur van de organisatie in vraag. Volgens haar mocht alles wat vroeger afgelopen 
zijn. De volgende keer zullen we een eindtijd proberen op te stellen en deze aan te houden.

11.2. Voorbereiding Clubmatch op 19-11-2005 in de Xpo hallen te Kortrijk.

 Om kosten te besparen zullen we geen maaltijd meer aanbieden op vrijdagavond aan de Keurmeesters
maar in de plaats daarvan zullen we pogen samen met de Raad van Bestuur en de Keurmeesters voor 
onze tentoonstelling in te schrijven op de Keurmeestermaaltijd van de Eurodogsshow. Jean-Pierre zal 
dit voorstel uitwerken en opvolgen.

 De Keurmeester uit Zweden zal overnachten bij Jean-Pierre, dit eveneens om kosten te besparen.

 Johan vraagt wanneer er inschrijvingsformulieren zullen beschikbaar zijn.  Daar wordt op dit ogenblik
aan gewerkt. Zodra ze klaar zijn zullen ze verspreid worden. Om de betalingen vlot te laten verlopen 
zullen we het rekeningnummer van het ledenbeheer gebruiken voor deze tentoonstelling. Dit omdat 
onze postrekening nog niet werd overgegeven aan Johan.

11.3. Bekendmaking van de Clubmatch aan alle buitenlandse rasverenigingen via internet  en laten publiceren
in hun respectievelijke clubbladen? Als tegenprestatie hun tentoonstellingsdata in ons clubblad en op 
onze website plaatsen?

 Dit kan eventueel een grotere respons geven op de inschrijvingen voor onze tentoonstelling en zal 
uitgevoerd worden.

11.4. E-mail, komende van leden, niet leden of leden van De Raad van Bestuur opnemen in de rubriek 
brieven en en/of brieven uit? (voor de e-mail met een officieel karakter).

 Vanaf nu behoren alle e-mailen die aan de club gericht worden eveneens bij het punt brieven in of 
brieven uit. Enkel de officiële correspondentie via e-mail tussen de leden van de Raad van Bestuur 
worden ook in dit punt opgenomen.

11.5. Challenge 2005: moet het reglement aangepast worden?

 We zullen dit reglement niet meer aanpassen dit jaar omdat er al tentoonstellingen voorbij zijn. 
Volgend jaar zal er waarschijnlijk een aanpassing nodig zijn, Monique en Johan zullen enkele 
voorstellen uitwerken.

11.6. Clubblad  opvolging.

 Johan zegt dat het boekje voor Mei/Juni afgewerkt is en op proefdruk staat bij de drukker (is 
momenteel in verlof). Eind deze maand zou de volgende uitgave dus in de brievenbus liggen.



 Jean-Pierre stelt voor om de lay-out volledig zelf te maken omdat dit goedkoper zou uitkomen. Dit is in
feite een zo goed als onmogelijke taak omdat wij niet over het professionele materiaal beschikken. 
Daardoor zou dat ons nog veel meer werk opleveren en nog meer tijdsverlies.

 De huidige vertraging werd opgelopen door het tekort aan gegevens en het zelf moeten overtikken 
van informatie. We moeten er ook voor zorgen dat de teksten in het boekje een zekere uniformiteit 
blijven behouden. Ook dit zou voor ons een te grote opdracht inhouden.

 Monique zegt dat er nogal wat opmerkingen zijn omdat er teveel resultaten van het werk in het boekje
zouden staan. Jean-Pierre stelt daarop voor om de verschillende disciplines gescheiden te houden en 
de tentoonstelling als eerste te plaatsen. Wordt goedgekeurd.

 Monique zal proberen om allerhande artikels bij te brengen. 

 Jean-Pierre zal eveneens voor extra materiaal en reportages zorgen.

 Wat zijn de mogelijkheden om een commissie clubblad op te starten? Wordt verder opgevolgd.

11.7. Fok Commissie: samenstelling, opvolging, werking?

 Jean-Pierre zal i.s.m. de Raad van Bestuur deze zaak opvolgen, er werden reeds contacten gelegd met 
enkele personen voor/van deze commissie. De wijziging kan aangevraagd worden aan de K.M.S.H. Zij 
zullen ons dan het juiste tijdstip doorgeven wanneer de gevraagde wijziging effectief wordt. De 
werking van deze commissie zal eveneens op papier gezet worden.

11.8. Voorbereiding aanpassing statuten voor regulariseren en aanpassen naar de nieuwe wetgeving.

 Na overleg werd beslist dat we een werkgroep rond deze opdracht zullen oprichten. Daar we reeds 
enkele contacten hebben met vrijwilligers i.v.m. deze taak zal de samenstelling eenvoudig en snel 
verlopen. De basis die gebruikt zal worden voor de nieuwe statuten zal het voorstel van Geert en het 
project van Dhr. Vanbutsele zijn. Verder op te volgen.

11.9. Datums vastleggen voor de Bijzondere Algemene Leden Vergadering (2 x) dit voor het stemmen van de 
nieuwe statuten en het uitbreiden van de Raad van Bestuur zodra de statuten goedgekeurd werden.

 Uitgesteld tot we de nieuwe statuten klaar hebben.

11.10. Telefonisch contact van de KMSH betreffende de cataloog van de sociabiliteittest op 29-05-2005: zou 
niet in orde zijn.

 Na telefonisch contact volgde er eveneens een e-mail van de sportdienst K.M.S.H. om te melden dat 
de catalogus van de Soc. Test op 29-05-2005 die werd opgestuurd niet in orde is. Na het bekijken van 
de bewuste catalogus is er inderdaad een en ander niet volledig in orde. Geert zal de gegevens 
bekijken en een nieuwe cataloog opstellen. Deze nieuwe cataloog zal naar Jean-Pierre gestuurd 
worden om de gegevens van de deelnemers die er moeten instaan na te zien en eventueel aan te 
vullen. Na ondertekening van de Keurmeesters zal ze dan bezorgd worden aan de K.M.S.H.

11.11. Vriendelijke, schriftelijke uitnodiging aan alle leden van 2004 sturen die nog niet betaalden voor 2005?

 Zoals we andere jaren reeds deden zullen we ook dit jaar een schrijven richten aan de leden van 
2004 die nog niet betaalden voor 2005. Dit natuurlijk op een vriendelijke manier. Geert zal deze 
taak uitvoeren.

11.12. Overleg verdeling taken van het dagelijkse bestuur binnen de Raad van Bestuur.

 Zie punt 2.

12. Rondvraag.

12.1. Monique Gieres.  niets.

12.2. Johan Weckhuyzen.  niets.

12.3. Jean-Pierre Lison.  niets.

12.4. Geert Bouckaert.  niets.


