
PV van de vergadering van 8/11/2004 in Texaco E40 richting Oostende.

Aanwezig:
 JP Lison
 G. Cornu
 G. Bouckaert
 J. Weckhuyzen

1. Voorlezen verslag vergadering 15/09/2004: 2 opmerkingen werden manueel bij het verslag geschreven en 
dan door iedereen voor akkoord getekend. Namelijk punten 6 en 11.

2. Clubmatch: Inschrijvingen werden afgesloten met 87 inschrijvingen wat een succes is. Naar het blijkt zijn er
een 60-tal honden ingeschreven voor de Eurodog op zondag.

 Vele advertenties werden door JP en Gaston geronseld wat de cataloog intersant maakt voor de 
club.

 Wat moet er nog gebeuren voor de clubmatch:
 BOB wordt in de ring gekeurd en niet in de erering.
 BIS, beste jeugd, veteraan, pup wordt wel in de erering gekeurd.
 Tabel maken met de plaatsen om de erering gemakkelijk te laten verlopen.
 Tent RC + Armbanden + plastiek zakken + staaltjes, worden verzorgd door Johan.
 Zakken van 15 kg. Voor de beste Jeugd, Pup en Veteraan.
 JM Van Butsele zorgt voor de diploma’s.
 JP zorgt voor de keurverslagen.
 Gaston zorgt voor de affiches om de resultaten op te noteren op het bord in de ring.
 Bekers worden verzorgd door Johan.
 Vrijdag afspraak in Kortrijk om 17u.00
 Souper om 20u.00 in Nazareth.
 100 lidaanvraagformulieren  Johan brengt deze mee.
 Alle kaarten werden verzonden, de ingangskaarten werden verdeeld.
 Het geld wordt gecontroleerd door Gaston.
  Het menu voor het souper wordt besteld door JP (9 personen?)

3. Challenge prijsuitreiking op kampioenenviering.
Brussel 2005 zal waarschijnlijk niet doorgaan.
Keurders voor de Speciale in Overijse:

 Denis Descamps  tervuren.
 Andersen of Vermeire  Groenendaels.
 Deprez  Laekense en tevens de selectie.
 ?????  Mechelaars

Navragen leden van de selectie bij de KMSH
4. Revue: adres veranderen van JP naar Papeveld 9

kontakten aanpassen op voorblad.
5. Kasverslag:

 Gaston laat weten dat de stand van de rekeningen ongeveer hetzelfde is als bij de vorige 
vergadering doch dat hij de telefoonrekening betaald heeft.

 Geert zal een overzicht van de uit te voeren betalingen aan de kringgroep naar Gaston sturen.
 Jos wordt € 125 betaald voor de onkosten die hij maakte in functie van ploegleider voor het WK BH

2004. Gaston zal deze betaling via Johan uitvoeren.
 Gaston maakt de facturen voor de publiciteit in de revue. Johan bezorgde de nodige gegevens.

6. website:
 voorstel om op de site lijsten beschikbaar te stellen van fokkers/leden fokkers/links en een 

nieuwsbrief wordt aanvaard.
de geïnteresseerden kunnen zich melden via de site en later via een melding in het clubblad. 

7. de voorbereiding van de Algemenen Ledenvergadering wordt uitgesteld tot de volgende vergadering.
8. er komt een voorstel voor de statuten via de VSDC en via de advocaat van JP.
9. geen diversen en geen te vermelden brieven in of uit.

Vergadering afgesloten om 24u.10


