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Verslag vergadering Raad van Bestuur gedaan op dinsdag 23 mei 2006 om 19u.00 in het clublokaal 
van vzw Hoop – Kraaiwinkelstraat – 9320 Nieuwerkerken.

Dagorde:

1. Controle aanwezigen en opening vergadering.

1.1. Alle leden Raad van Bestuur zijn aanwezig.

2. Verwelkoming nieuwe leden Raad van Bestuur.

2.1. We verwelkomen juf. Detienne Cecille en Dhr. Abel Renard als nieuwe leden van de Raad van 
Bestuur.

3. Lezing en goedkeuring verslag vergadering van 06 april 2006.

3.1. Na voorlezing werd dit verslag unaniem goedgekeurd.

4. Financieel verslag.

4.1. Toelichting betreffende de rekeningstanden wordt gegeven door Johan.

5. Brieven in & brieven uit.

5.1. Antwoord aan Mrs Paivi Knutinen, voorzitster Belgische Herder Club Finland.

5.1.1.Johan heeft een antwoord opgesteld die door het bestuur goedgekeurd werd met 
uitzondering van Dhr. Abel Renard.

5.2. verdere brieven.

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

6. Heupdysplasie  KMSH: follow-up.

6.1. na onze contacten met de KMSH blijkt dat we nog niets kunnen bereiken hebben op dit vlak. 
We moeten afwachten tot na de vergadering van her FCI om dan verdere acties te 
overwegen.

7. Clubblad.

7.1. De volgende uitgave is bijna afgewerkt en zal ten laatste half juni ’06 verstuurt worden.

8. Wereldtentoonstelling 28 mei 2006: opvolging vorige besproken punten en verdere detail 
voorbereiding.

8.1. Alle nodige voorbereidingen zijn nu afgewerkt en het nodige personeel is in orde.

9. Fokcommissie: follow-up.

9.1. Er wordt een brief voorgelegd door Geert ter goedkeuring om te versturen naar de 
geselecteerde personen. Deze brief werd goedgekeurd en zal verstuurd worden.
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10. Jaarlijkse Algemene Statutaire Leden Vergadering: voorstelling verslag van deze vergadering.

10.1. Dit verslag is goedgekeurd ter voorlegging aan de Algemene Leden Vergadering van 2007,
handelend over 2006.

11. Taakverdeling voor taken dagelijks bestuur voor de Raad van Bestuur.

11.1. De twee bijgekomen leden Raad van Bestuur krijgen de titel “commissaris”.
Jean-Pierre vraag een wijziging van titel voor zich, hij stelt voor om “adjunct-voorzitter” te
worden i.p.v. “adjunct secretaris”. Na enige discussie met alle voor en tegen opinies 
vraagt Geert Bouckaert voor dit punt de stemming aan.
uitslag van de stemming: 3 voor en 3 tegen. In overeenstemming met de statuten, TITEL 
IV - RAAD VAN BESTUUR; Artikel 23 : Beraadslaging, werd dit voorstel verworpen.

12. Datum betaling lidgelden: opvolging (Geert).

12.1. Na het bekomen van juridische informatie is enkel het rekening uitreksel een geldig 
bewijs van betaling. Deze bestaande regel zal aan het huishoudelijk reglement 
toegevoegd worden om in de toekomst misverstanden en discussies tegen te gaan.

13. Vastleggen datum voor Bijzondere Algemene Leden Vergadering i.v.m. het punt 13 op de dagorde
van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van zaterdag 22 april 2006.

13.1. Datum werd vastgesteld op 6 juli 2006, de vergadering zal plaatsvinden bij Johan 
Weckhuyzen op zijn thuisadres.

14. Rondvraag.

14.1. Niets.

De vergadering werd gesloten om 23:00

 


