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Verslag vergadering Raad van Bestuur gedaan op 16 – 08 – 2005 te Groot Bijgaarden, station
Texaco, richting Oostende.

1 Controle aanwezigen en opening vergadering.

 Alle leden van de Raad van Bestuur zijn aanwezig, de vergadering werd geopend door de voorzitster om 
19u.45.

2 Lezing en goedkeuring verslag vergadering van 12-07-2005.

 Het verslag werd na lezing goedgekeurd en ondertekend.

3 Financieel verslag.

 Kan niet uitgevoerd worden omdat we nog steeds niet over de nodige gegevens beschikken.

4 Opzetten nieuwe rekeningen bij ING teneinde de tegenwerking van Dhr. Cornu tegen te gaan en onze 
boekhouding transparant te maken (Geert).

 De vergadering gaat akkoord met het voorstel om het financiële beheer van de Club transparanter en 
gemakkelijker te maken.

 Er zullen twee nieuwe rekeningen geopend worden bij de bank ING. Een zichtrekening en een 
spaarrekening. De titularis van deze rekeningen zal de K.U.C.B.H. vzw. – U.R.C.B.B. asbl. zijn. Volmachten
zullen voorzien worden voor: 

 Dhr. Johan Weckhuyzen (penningmeester)

 Dhr. Geert Bouckaert (Secretaris  Ledenbeheer)

 Dhr. Jean-Marie Vanbutsele (zie punt 17).

 Zodra het praktisch mogelijk is zullen alle nu nog bestaande rekeningen geannuleerd worden.

5 Overgaven rekeningen door Cornu Gaston aan de Club.

 Er is voorlopig nog geen overdracht gebeurd, dit is te wijten aan het niet beschikbaar zijn van Cornu 
Gaston.

6 brieven in & brieven uit.

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

7 Dagelijks bestuur en organisatie:

8 Afwerking Spéciale 2004, Kortrijk: de betaling.

 Na extra informatie verkregen te hebben van Dhr. Johan Declercq (penningmeester Eurodog) kregen wij 
de mogelijkheid om de gegevens van de factuur na te kijken. Onze bevindingen stellen echter dat de 
aantallen op de factuur niet gelijk zijn aan onze aantallen. Hierdoor werd beslist om de factuur nog niet te
betalen maar wel om schriftelijk extra informatie te vragen bij eurodog. Een opsomming van de punten 
die niet in orde waren op de tentoonstelling en op de factuur:

 De catalogus van de Eurodogshow was niet in orde  het adres is niet juist, niet op de 
publiciteitspagina(226) en ook niet op pagina 227  een verkeerd telefoonnummer staat en een 
verkeerd adres.

 Het aantal honden over 2 dagen moet 25 i.p.v. 18 zijn. Dat is € 86,8 in ons nadeel.

  We kregen geen microfoon ter beschikking.

 De secretaris zal deze vaststelling doorgeven aan de Eurodog en tevens het herbekijken van de factuur 
aanvragen.

9 Voorbereiding Clubmatch op 19-11-2005 te Kortrijk.

 Toestemming KMSH is in orde, dit zowel voor de Keurmeesters als voor de C.A.C. Jean-Pierre betaalde het
kostrecht voor de CAC vooruit en zal dit terugkrijgen zodra ons financiële luik terug in orde staat.
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 Jean-Pierre zal een overzicht opstellen van de praktische organisatie.

 Voor de Tentoonstelling zullen we een vergadering beleggen met op de dagorde enkel de tentoonstelling “
Club Match”.

 Johan zal terug voor enkele zakken eten zorgen om aan de winnaars te overhandigen als natura prijs.

 Het diner, dat voorzien wordt op zaterdagavond samen met het diner Eurodog moet nog opgevolgd 
worden door Jean-Pierre.

 Het inschrijvingsformulier van de Eurodogshow waar de partnergegevens eveneens op staan is fout. Er 
werd nochtans melding voor en wijziging gemaakt op de voorgaande vergadering met de mensen van 
Eurodogshow. Dit is nu niet meer recht te zetten, doch we zullen wel de aanvraag zetten om de gegevens
in de cataloog van de Eurodogshow aan te passen.

10 Partnership documenten Kortrijk.

 Deze documenten werden ondertekend en zullen naar de Eurodogshow verstuurd worden.

11 Clubblad.

 De uitgave Mei/Juni werd naar de leden verstuur en de uitgave juli/augustus gaat in de eerstkomende 
dagen naar de drukker voor proefdruk.

12 Commissie Clubblad.

 Dat is momenteel nog niet nodig. Jean-Pierre stelt dat wij zelf de volledige lay-out kunnen opmaken. 
Jean-Pierre kan een volledig boekje opmaken, waarna wij dit met het bestuur dienen te evalueren en de 
indrukken van Jean-Pierre moeten horen. Ook de verwerking bij de drukker moet worden geëvalueerd.

13 Fok Commissie.

 Tot op heden werd nog geen nieuws verkregen van Dhr. Deschuymere. Jean-Pierre zal de mogelijkheid 
bekijken om Dhr. Deschuymere bij ons te krijgen op een vergadering.

 De fokcommissie kan bestaan uit maximum 7 personen. Wij dienen er wel over te waken dat er tot een 
evenwichtige samenstelling van deze commissie kan gekomen worden.

 Ten laatste tegen eind september moet de naamlijst voor deze commissie bij de KMSH (contactpersoon: 
Nelly Mast) binnengebracht worden.

 We zullen de kandidaat commissie leden moeten informeren dat wij geen verplaatsingsvergoedingen 
kunnen uitkeren.

14 Aanpassing statuten.

 Een werkgroep werd geïnstalleerd met als leden:

 Geert Bouckaert

 Johan Weckhuyzen

 Jean-Marie Vanbutsele

 René Blockx

 Deze werkgroep zal vergaderen op 17-08-2005 om daar de voorstellen / projecten van Geert en Jean-
Marie te bespreken en aan te passen waar nodig. Indien noodzakelijk zal er meerdere keren vergaderd 
worden tot de aanpassing van de statuten volledig verwerkt en op alle vlakken in orde is. Daarna worden 
deze statuten voorgelegd aan de Raad van Bestuur die ze op zijn beurt zal voorstellen ter stemming aan 
een bijzondere algemene vergadering.

 Gezien dit verslag opgemaakt werd na datum van de werkgroepvergadering kunnen volgende resultaten 
al medegedeeld worden.

 De werkgroepvergadering vond plaats op 17-08-2005 om 13u.30 bij Johan thuis, en duurde tot 
21u.15. Dus een vergadering van meer dan zeven uren. Het resultaat  de volledige statuten 
werden besproken, daar waar nodig gewijzigd en werden eveneens getoetst aan de wettelijkheid van
de teksten. Op een volgende vergadering zal de volledige (aangepaste) tekst nogmaals 
doorgenomen worden om dan het afgewerkte project voor te stellen aan de Raad van Bestuur. Jean-
Marie Vanbutsele zal een inleidende verklaring opmaken en samen met René de teksten voorstellen. 
Dit zal eveneens op deze wijze gebeuren voor wat betreft de bijzondere algemene vergadering.

15 Catalogus Soc. Test van 29-05-2005 (KMSH).

 Geert heeft een nieuwe catalogus opgesteld en naar Jean-Pierre gestuurd ter controle op de gegevens.
Hij zal zorgen voor de nodige handtekeningen en deze catalogen aan de KMSH bezorgen. 

16 Regeling voor Dhr. Vanbutsele teneinde de boekhouding van de club te kunnen uitvoeren.



 Op onze vraag aan Dhr. Jean-Marie Vanbutsele om onze boekhouding te voeren kregen we een positief 
antwoord, doch hier werden enkele voorwaarden aan verbonden. Deze voorwaarden staan op een 
document die in tweevoud werd opgemaakt en werden ondertekend door de Raad van Bestuur voor 
akkoord na bespreking.

17 Wereldtentoonstelling Belgische Herders 2006 (Jean-Pierre).

 Vermits er geen wereldtentoonstelling Belgische Herders voorzien is in 2006 stelt Jean-Pierre voor om dit 
in België te laten plaatsvinden. Jean-Pierre heeft al weet van locatie en zal een overzicht bezorgen op 
onze volgende vergadering. de vooropgestelde datum is 20 mei 2006. Johan maakt de opmerking dat dit 
nog niet 100% zeker is. Het wereldkampioenschap in Hongarije bevat verschillende disciplines, of de 
discipline ‘tentoonstelling’ daarin inbegrepen is zal Johan uitzoeken. Op te volgen.

18 Tentoonstelling Charleroi (Monique).

 Dhr. Van Mechelen toont zijn interesse om rasspeciale tentoonstellingen te organiseren i.s.m. zijn Club.
voor 2005 is dit niet meer mogelijk, voor 2006 zal dit nog verder bekeken worden.
Jean-Pierre zal voor bijkomende informatie zorgen.

19 Rondvraag.

 Jean-Pierre stelt voor om naamkaartje te ontwerpen voor de Raad van Bestuur.

 Geert zal een ontwerp maken en voorstellen op de volgende vergadering.

 Geert stelt voor om een badge te ontwerpen die de leden van de Raad van Bestuur kunnen dragen op 
onze manifestaties. Zo zullen we beter herkend en bekend worden. 

 Zal worden uitgevoerd.

 Monique stelt dat de Jonge Honden dag veel weg heeft van een reclame campagne voor de familie 
Grobben.

 Dat deze organisatie bepaalde voordelen heeft voor de familie Grobben kan zeker niet ontkend 
worden. Doch wie anders is momenteel in staat of wil een Jonge Honden dag inrichten? Er is een 
acuut gebrek aan kandidaten voor deze opdracht. Op deze manier krijgt onze Club eveneens een 
stuk positieve reclame door de samenwerking betreffende de publicaties in de Clubbladen, de 
mondelinge voorstelling ter plaatse en de publicaties op het Internet.

 Monique vraagt of de Kringroepen voor volgend jaar datums voor wedstrijden kunnen aanvragen.

 Natuurlijk kan dit. Deze manier van werken bestaat al een hele tijd, doch dit jaar kunnen we 
eventueel een pagina terzake in het clubblad plaatsen.

Einde vergadering: 00u.45


