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Verslag van de vergadering Raad van Bestuur gedaan op dinsdag 06 December 2005 om 19u.30 in 
het Texaco station, richting Oostende te Groot Bijgaarden. 
Dhr. Vanbutsele werd eveneens uitgenodigd op deze vergadering.

1. Controle aanwezigen en opening vergadering.

1.1. allen aanwezig, Dhr. Vanbutsele als uitgenodigde.

1.2. de vergadering word geopend om 19u.45.

2. Lezing en goedkeuring verslag vergadering van 08-11-2005.

2.1. Het verslag word na voorlezing unaniem goedgekeurd.

3. FMBB  toelichting door Johan.

3.1. Johan meld dat de rasverenigingen Duitse Herders en Dobermannen reeds  aanvaard 
werden door het FCI las lid. De FMBB heeft eveneens een dossier opgemaakt en 
ingestuurd om lid te worden van het FCI. Johan zal ons op de hoogte houden van de 
verdere ontwikkelingen.

4. Financiële toestand.

4.1. Alle liquiditeiten werden overgeboekt op onze rekening.

4.2. de documenten van 2004 werden verkregen, de rest echter niet.

4.3. alle rekeningen die daardoor buiten gebruik kwamen werden volledig afgesloten.

4.4. Jean-Marie heeft een gedetailleerd overzicht gemaakt en voorgelegd aan het bestuur. 
Dit overzicht geeft ons een degelijke huidige financiële toestand van de Club (zie bijlage).
Jean-Marie vraagt om alle betalingen die betrekking hebben op 2005 nog voor het 
jaareinde te betalen. Eventuele reeds binnengekomen betalingen voor 2006 pas vanaf 1 
januari 2006. Dit om een juiste weergave van de financiële toestand te verzekeren.

5. Achterstallige betalingen voor Johan & Jean-Pierre.

5.1. Jean-Pierre en Johan bezorgden een lijst met nog uit te voeren betalingen. De lijst van 
Johan bestaat uit betalingen die teruggaan tot 2003. Na de nodige uitleg werd besloten 
om de betalingen zo snel mogelijk uit te voeren.

6. Brieven in & brieven uit.

6.1. een brief van alle secties ter invulling van de sportkalender 2006/2007.

6.2. een brief van de VdA om onze jaarlijkse lijsten en clubvertegenwoordigers op te sturen.

7. verplaatsing sociale zetel.

7.1. de zetel is ondertussen verplaatst, binnen een 10-tal dagen kunnen we de aangepaste 
statuten in de rechtbank van Koophandel, afdeling Oostende.

8. Verzekering voor de leden  deelnemers aan wedstrijden.

http://www.kucbh-urcbb.be/
mailto:urcbb@pandora.be
mailto:kucbh@pandora.be


Koninklijke Unie der Clubs Belgische Herdershonden vzw.
Union Royale des Clubs de Bergers Belges asbl..

K.K.U.S.H. – U.R.C.S.H. nr. 007
Grintweg 83 – 8400 Oostende – België

kucbh@pandora.be  -  urcbb@pandora.be 
www.kucbh-urcbb.be

8.1. er zullen verschillende offertes aangevraagd worden bij verschillende 
verzekeringsmaatschappijen. De resultaten zullen besproken worden op een volgende 
vergadering.

9. Commissie heupdysplasie oprichten  Johan.

9.1. door de huidige toeppassing van aanvaarding van foto’s inzake heupdysplasie voor 
honden met verplichte werkproeven gemaakt door andere instanties zoals beschreven in 
de officiële mededelingen voelen wij ons sterk benadeeld. Wij zijn van oordeel dat ook wij
dezelfde verwerking van de gegevens moeten kunnen gebruiken. Daarvoor stuurden we 
een brief naar de verschillende betrokken instanties en/of personen. Zodra we antwoord 
krijgen zullen we de belanghebbenden op de hoogte stellen van het resultaat.

10.Opstarten werking tijdelijke commissie “huishoudelijk reglement”.

10.1. gezien het belang van deze materie zal een vergadering belegd worden voor deze 
commissie met enkel dit punt op de dagorde.

11.Voorstelling kalender 2006.

11.1. een overzicht werd door Geert en Johan gegeven. De lijst zal apart naar de 
bestuursleden gestuurd worden.

12.Aanvraag abonnement voor de officiële mededelingen via de club.

12.1. wij zullen geen abonnement nemen. Jean-Pierre ontvangt dit boekje en zal het ne zelf 
gelezen te hebben overdragen aan de club.

13.Briefhoofd voor alle officiële documenten.

13.1. om volledig in orde te blijven met de voorschriften inzake vzw zal een uniform briefhoofd 
gebruikt worden voor alle documenten; onderaan zal de opsteller wel zijn/haar gegevens 
kunnen plaatsen.

14. lidkaarten 2006 en volgende jaren.

14.1. Omdat de gegevensverwerking zeer strikt opgevolgd zal worden is het mogelijk dat een 
lid tijdens het jaar veranderd van status, dat brengt met zich me dat we telkens een 
nieuwe lidkaart zouden moeten opsturen. Omdat dit een onnodige meerkost met zich 
meebrengt zullen we vanaf 2006 zal op de lidkaarten geen “type lid” meer plaatsen.

15.Clubblad.

15.1. de uitgave Nov/Dec. Is klaar en al gedeeltelijk gedistribueerd. We vroegen een nieuw 
nummer tarifering tijdschriften aan en kunnen terug iets goedkoper onze tijdschriften 
versturen. De uitgave Jan/Feb. 2006 is bijna klaar, nog enkele artikelen en een proefdruk
kan gemaakt worden. Jean-Pierre zal contact opnemen met de adverteerders van 2005 
om te vragen indien ze geïnteresseerd zijn om ook in 2006 te adverteren. 

16.Brieven bestemd voor sportcommissie.

16.1. de correspondentie, bestemd voor de sportcommissie zal vanaf nu niet meer op de 
vergadering behandeld worden tenzij op vraag van de sportcommissie zelf.

17.Wereldtentoonstelling Belgische Herders 2006  opvolging. 
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17.1. wij dienen zo snel mogelijk een affiche te maken voor deze wedstrijd. Een project zal 
opgemaakt worden door Jean-Pierre, reclame zal op de affiche voorkomen. Johan zal 
contact opnemen met de drukker om een speciale prijs te bedingen. 

17.2. een inschrijvingsformulier moet eveneens opgemaakt worden.

17.3. Jean-Pierre vraagt het adres van Ridl om hem uit te nodigen op deze mondiale, 
fungerend als Keurmeester.

17.4. moeten we een vierde Keurmeester uitnodigen? En zo ja, wie?

18.Tentoonstellingen: aanvragen van clubs om samen te werken. 

18.1. er blijkt veel interesse te zijn voor onze Challenge. Indien we iets in retour vragen, zou 
er dan nog evenveel interesse zijn? Wij denken van niet. We vinden het niettemin 
noodzakelijk dat we enkel retours krijgen. Jean-Pierre zal een voorstel uitwerken. Vb. € 
100 plus een 300-tal inschrijvingsformulieren om in ons clubblad te steken. We zullen 
contact opnemen met de clubs 4A om het voorstel te lanceren.

18.2. Challenge 2006:
Voorstel: speciale in mei + Brussel + Kortrijk op zaterdag + Kortrijk op zondag. Welke 
komen er nog bij of veranderen nog? 

19. Fok Commissie  opvolging, toelichting door Jean-Pierre.

19.1. na het terug mislukte contact met Dhr. Deschuyemere zullen we een vragenlijst opstellen
en naar alle Keurmeesters sturen die in aanmerking kunnen komen. Aan de hand van de 
resultaten van deze bevraging kunnen we dan verder werken aan de samenstelling van 
deze commissie.

20.Rondvraag.

20.1. Monique: kunnen we aan alle nieuwe leden samen met de statuten en de huishoudelijke 
reglementen ook de standaard meesturen?
Johan: er word telkens een standaardbrief meegestuurd met daarin alle mogelijke 
voorzieningen opgesomd. De leden kunnen op die manier op eigen vraag alle 
documenten bekomen. Dit omdat de kost te groot zou worden en we het gebruik van de 
elektronische post wensen te promoten.

20.2. Geert: we kregen niet alle documenten van Cornu, hij wilde ze niet afgeven aan Jean-
Marie en Monique.
Cornu is verplicht om alle documenten, eigendom van de Club na zijn beëindiging van 
zijn mandaat terug aan de Club te bezorgen. Monique zal en eerste vriendelijk verzoek 
schrijven aan Cornu. Afhankelijk van het antwoord dat we terugkrijgen zullen we deze 
zaak verder opvolgen op de gepaste manier.

Einde vergadering: 00u.30
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