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Vergadering Raad van Bestuur op 3 november 2006 om 19u30.
Adres: sportcentrum te Vandervekenstraat 114, 1080 Ganshoren.

Dagorde:

1. Controle aanwezigen en opening vergadering.

 iedereen is aanwezig, Geert verontschuldigd zich om een uur te laat te komen (werk).

2. Lezing en goedkeuring verslag vergadering van 18-08-2006.

 Het verslag werd na lezing goedgekeurd.

3. Kasverslag (toestand op 03-11-2006):

 Zichtrekening:  € 3363,85 | Spaarrekening: € 4035,00 | Totaal: € 7398,85.

4. Brieven in & brieven uit.

 Een bedanking brief van Finland inzake onze tussenkomst werd ontvangen. 
de brief van de K.U.C.B.H. vzw werd geschreven door Abel Renard en Annie Deprez.

 Brief van Mevr. Soulès Aguila: Abel zal hier een antwoord op geven.

 Tentoonstelling Mouscron op 27 en 28 januari 2007:  Een aanvraag voor het organiseren van 
een rasspeciale  in orde, Jean-Pierre zal de organisatie 8 medailles voor de CAC’S bezorgen.

 Tentoonstelling Namen: Een aanvraag voor het organiseren van een rasspeciale  in orde, 
Jean-Pierre zal de organisatie 8 medailles voor de CAC’S bezorgen.

 Brief hondenhappening  wij zullen op dit schrijven niet reageren.

 Brief van Geentjes Jeaninne, een aanvraag tot oprichting van een Kringgroep: 
 deze aanvraag werd weerhouden, dus de Kringgroep mag opgericht worden. Verdere details
zullen door de secretaris verzorgt worden.

 Brief van Zino Trends om ons te abonneren op hun magazine.  wij zullen hier geen gevolg 
aan geven.

 Brief van De Roover Guido om een wedstrijd (test sociaal gedrag) aan te vragen onder  4 BEL 
Oud-Turnhout:  wordt geweigerd omdat deze persoon niet bij de betreffende Kringgroep 
behoort en wij nog steeds geen antwoord kregen van 4-BEL Oud-Turnhout op ons schrijven 
betreffende de huidige toestand van de Kringgroep. 

 Brief van Dhr. Alfons Van Den Bosch die zichzelf kandidaat stelt om te zetelen in de 
Fokcommissie:  deze kandidatuur werd weerhouden en Dhr. Van Den Bosch zal op de hoogte
gesteld worden voor de verdere ontwikkelingen terzake.

 Brief van Dhr. Jos Van Kerckhove betreffende de tegemoetkoming inzake het uitvoeren van de 
taak “ploegleider” van het Belgische team voor het WK FMBB 2005:  na overleg werd beslist 
de betaling toch uit te voeren.

 Alle verdere brieven werden behandeld en waar nodig zal een antwoord gegeven worden.

5. Abel Renard:

 Voorwaarden voor een goed financieel beheer.

 Vraagt om de uitreksels van onze rekeningen regelmatig te krijgen.  de secretaris zal 
de nodige stappen ondernemen om Abel als gevolmachtigde bij te plaatsen voor de 
clubrekeningen. Daarnaast zullen we ook kijken of de uittreksels per post naar Abel 
kunnen gestuurd worden.

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

 



 Resultaten.  Gezien het dossier nog niet volledig is afgewerkt kunnen nog geen resultaten 
vrijgegeven worden. Monique zal dit dossier verder behartigen. Om haar persoonlijke rekening 
niet te veel te belasten vraagt Monique om € 1000 (734-3390981-64) over te maken op haar 
rekening gezien ze zelf reeds veel vooruitbetaalde. Dit zal worden uitgevoerd.

 Betaling Franse Pakwerker Mondioring 23 & 24-09-2006.
Brief naar Rocky om het geld dat we betaalden voor de Franse pakwerker terug te krijgen: 
 Abel zal deze brief opstellen en versturen.

7. Clubblad.

 Sept. & Okt. werd op dinsdag 10-11-2006 verzonden.

 Johan geeft een uiteenzetting betreffende de artikelen die in het volgende clubblad moeten 
komen.

8. Fokcommissie:

 Antwoord Abel Renard i.v.m. toetreding.
 Abel zal  toch toetreden tot de fokcommissie.

 Dhr. Du Mont en Mevr. Mc Kenna vallen weg uit de samenstelling voor de commissie, er 
komen dus twee plaatsen vrij.

 Het is aangeraden om een vergadering enkel voor de fokcommissie te beleggen. 

9. Sponsoring Challenge: Jean-Pierre.

 Doorgeschoven naar de volgende vergadering.

10. Vrijwilligers & gepensioneerden: Het formulier C 45 B voor Abel Renard, Monique Geires en Jean-
Pierre Lison.

 Dit zal door de secretaris in orde gebracht worden.

11. Speciale samen met de Schipperkes: opvolging (JP).

 Gaat niet door.

12. Kringgroep 4 BEL KEMPEN

 1ste brief op 30-08-2006 zonder antwoord.

 2de brief op 16-10-2006 met antwoord (zie e-mail bij brieven in).

 Indien we geen antwoord krijgen voor 31 december 2006 zal deze Kringgroep geen verlenging 
van het lidmaatschap meer kunnen verkrijgen en daardoor als Kringgroep niet meer bestaan 
onder de K.U.C.B.H. vzw.

 Aanvraag oprichten Kringgroep Geentjes Jeaninne (zie brief onder punt 4).

13. Structuur club.

 Aan het organigram zullen nog de nodige aanpassingen gedaan orden. Dit organigram zal pas 
vrijgegeven worden zodra het volledig in orde is.

14. Huishoudelijk reglement. 

 Geert heeft als voorbeeld een document mee waar iedereen zich kan op baseren. 
De verwerking en opvolging zal op een volgende vergadering gebeuren.

15. Clubmaaltijd:

 Deze zal plaatsvinden op 10 februari 2007. De wijn werd al aangekocht. Er zijn reeds prijzen 
voorzien (om de zaal te betalen). We zoeken nog 6 advertenties om de aperitief te betalen. 
Deze advertenties komen onderaan de aankondiging van de maaltijd). De melding van deze 
maaltijd moet in het clubblad van november/december 2006 geplaatst worden.

 



16. Rondvraag.

 Jean-Pierre:

 Clubmatch Kortrijk 18-11-2006: bijkomend.

 De details werden besproken en afgewerkt, Jean-Pierre zal een overzicht maken.

 Geert maakt enkele onderdelen van de cataloog voor Jean-Pierre. (lijstje verkregen van Jean-
Pierre).

 Geert zal regelmatig een ledenlijst aan de leden van de Raad van Bestuur bezorgen.

 Geert stuurt regelmatig de betaalde inschrijvingen door naar Abel & Jean-Pierre.

 Een extra aankondiging op de website + de sluitingsdatum (13-11-2006 om 24u.) zal geplaats
worden.

 Geert:

 Telefonische & schriftelijke klachten i.v.m. inhoud e-mail verstuurd door Jean-Pierre.

 Jean-Pierre stelt  dat hij stuurt wat hij wilt en niemand hem daarover de interpelleren 
heeft.  De Raad kan daar gedeeltelijk mee akkoord gaan, maar grote voorzichtigheid is 
hier zeker geboden. Men aanziet ons als een bestuursorgaan en wij dienen daar naartoe 
ook te handelen. Anders zou men geen opmerkingen doorsturen of doorbellen. 

 Data kalendervergaderingen & vertegenwoordigers.

 Alle data werden voorgesteld, de kalenderaanvragen voor 2007 werden opgemaakt en 
de aangeduide personen zullen de kalendervergaderingen bijwonen waar nodig en 
mogelijk.

 Verhuis naar Frankrijk op 15-11-2006 van Cecille Detienne (lid van de Raad van Bestuur).

 Voorlopig blijft domicilie van Cecille in België. Daardoor blijft alles zoals het is. Cecille 
vraagt om de vergaderingen zoveel mogelijk in het weekend te organiseren. Wij zullen 
hier in de mate van het mogelijke aan tegemoetkomen, feit is dat het zo al moeilijk is om
een vergadering te plannen.

17. Bijkomend: Keurmeesters voor de Speciale 2007 te Nieuwerkerken.

 Groenendaal: Spruyt

 Laekense: Berton Sarlat

 Mechelaars: Berton Sarlat

 Tervurense: Deschans

18. Extra toevoeging: Jean-Pierre vraagt waarom de uitslag van de stemming i.v.m. zijn titel “Vice-
Voorzitter” niet in de notulen van de vergadering op 18-08-2006 werden opgenomen.

 Door enkele leden van de Raad wordt gesteld dat deze wijziging bij stemming niet werd 
uitgevoerd op een correcte manier en derhalve niet geldig is. Verontschuldigingen worden 
geuit en ook aanvaard. Vervolgens vraagt Jean-Pierre alsnog en bij herhaling om een nieuwe 
stemming inzake zijn wijziging van adjunct-secretaris naar vice-voorzitter. De Raad aanvaard de
vraag en gaat over tot een schriftelijke, geheime stemming. 
Het resultaat: 3 stemmen voor en 3 stemmen tegen. 
Dit is hetzelfde resultaat zoals de stemming van 23 mei 2006. 
In overeenstemming met de statuten, “TITEL IV - RAAD VAN BESTUUR; Artikel 23 : 
Beraadslaging”  werd dit voorstel verworpen.

Einde vergadering: 24u.00

 


