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Verslag vergadering Raad van Bestuur op dinsdag 31 januari 2006 om 19u.30 in het Texaco station, 
richting Oostende te Groot Bijgaarden.

1. Controle aanwezigen en opening vergadering.

 Het volledige Bestuur is aanwezig.
 Dhr. Vanbutsele is eveneens op uitnodiging aanwezig.

2. Lezing en goedkeuring verslag vergadering van 06-12-2005.
 Na voorlezing werd het verslag goedgekeurd.

3. Financieel verslag.
 Overzicht en goedkeuring jaarrekening 2005.

i. Het jaaroverzicht werd voorgesteld en goedgekeurd.
ii. We zullen aan Geert en Monique de € 60 terugbetalen die ze zelf 

vooruitbetaalden voor de maaltijd op zaterdagavond op de Eurodogshow.
iii. Monique draagt geen verantwoordelijkheid voor feiten die zich voordeden voor 

de aanvang van haar mandaat.
 Vergadering met de kascontroleurs  vastleggen datum.

i. Blockx en Abel kregen reeds de nodige documenten. We zullen in overleg met 
hen een datum vastleggen om de kascontrole uit te voeren.

 Dagboek  de nodige handtekeningen werden geplaatst.
 Opening nieuwe rekeningen.

i. Na het tekenen van de nodige documenten zal alles in orde komen.
 Overzicht begroting 2006, bespreking en goedkeuring.

i. Na bespreking zal deze begroting lichtjes aangepast worden en op de volgende
vergadering terug voorgelegd worden.

4. Problematiek BTW / TVA  volgens recente informatie wel degelijk verplicht voor elke vzw.
 Deze zaak in nog in onderzoek. Jean-Marie zal ons op de hoogte houden.

5. Opvragen resterende documenten bij Gaston Cornu  opvolging.
 Monique zal nogmaals contact opnemen met Cornu.

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

 De bestaande telefoonlijnen van de club zullen afgesloten worden.
 Jean-Pierre laat een fax2mail installeren.

 Er kwam een brief binnen van Finland met vragen over het fokbeleid en bepaalde 
toestemmingen. Wij kunnen niet tussenkomen inzake de in Finland bestaande 
reglementen.

7. Publicatie nieuwe statuten.

 Werden gepubliceerd en zijn nu in orde.
8. verplichte verzekering B.A. vanaf 1 februari 2006  opvolging.

 Werd uitgesteld door de wetgever.
 Nieuwe aanvragen zullen door Geert opgemaakt worden.

9. Commissie heupdysplasie oprichten  opvolging.
 Wij zijn niet tevreden met het gekregen antwoord, Johan maakt nieuwe brief om naar 

de KMSH te sturen.
10.Opstarten werking tijdelijke commissie “huishoudelijk reglement”.

 Wie zal zetelen in deze commissie?
i. raad van bestuur + Jean-Marie Vanbutsele + rené Blockx.

 Vastleggen datum eerste vergadering voor deze commissie.
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i. datum zal vastgelegd worden via e-mail.
11.Briefhoofd officiële documenten  aanpassing. Iedereen krijgt een nieuwe.

12.Clubblad.
 Beschikbaarheid de proefdruk is klaar, nog enkele bijvoegingen en de drukker kan 

starten.
 Advertenties  nog niet alle gegevens zijn binnen.

13.Wereldtentoonstelling Belgische Herders 2006  opvolging. 
 Affiche, inschrijvingsformulier, adverteerders, prijs drukker, enz…

i. Jean-Pierre stelt voor dat geert het voorblad maakt met reclame van Royal 
Canin  in orde.

ii. Adverteerders alle voeders mogelijk  geen bezwaar.
iii. Verhuren we standen? Indien mogelijk, ja, we moeten de prijs wel beperkt 

houden.
14.Tentoonstellingen: 

 Aanvragen van clubs om samen te werken.
i. Een overzicht wordt gegeven door Monique.

 Verdere bespreking samenwerking met andere Clubs.
i. Volgende vergadering verder op te volgen. 

 Challenge 2006  opvolging.
i. Monique heeft enkele tentoonstellingen met akkoord maar voorlopig zonder 

bijdrage. Een brief naar de aangesproken clubs, we kregen veel aanvragen en 
moesten een keuze maken. Misschien volgend jaar (maar dan met vergoeding,
Johan schrijft de brief). Bespreken met de nog niet ingelichte clubs en een 
voorstel doen voor de vergoeding. JP zal praten met Joel Vanlerberghe voor de
prijs van de ringen. Eurodog 2005: Johan koos de plaats in de hal en de 
ringen. 
Eurodog 2006: Een Keurmeester werd al gekozen voor de eurodog op zondag. 
Voor onze clubmatch: JP bezorgt een overzichtje van het gemaakte voorstel. 

15. Fok Commissie  opvolging.
 We moeten zo snel mogelijk een nieuwe lijst samenstellen en hen een brief sturen om

te vragen of ze bereid zijn om in deze commissie te zetelen. Geert neemt contact op 
met de K.M.S.H. om informatie te vragen op welke manier en wanneer deze lijst kan 
aangepast worden.

16.Publiciteit en verkoop stand van de Club (Monique). Volgende vergadering.

17.Rondvraag. 
 datum Alg. Verg.?

 22 april 2006 in de namiddag.
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