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Verslag van de vergadering Raad van Bestuur gedaan op 06-07-2006 om 19.30 uur.
Adres: Spanjaardstraat 59 – 8490 Stalhille – België.

1. Controle aanwezigen en opening vergadering.

 Aanwezig:

 Monique Gieres, Weckhuyzen Johan, Lison Jean-Pierre, Bouckaert Geert.

 Verontschuldigd :

 Abel Renard, Detienne Cecille.

2. Lezing en goedkeuring verslag vergadering van 23 mei 2006.

 Het verslag werd na lezing goedgekeurd.

3. Financieel verslag à huidige toestand kas:

 Zichtrekening: € 3924,19 (of 158.301,43 Bfr.)

 Spaarrekening: € 4035,00 (of 162.771,49 Bfr.)

 Totaal: € 7959,19 (of 321.072,92 Bfr.)

4. Brieven in & brieven uit.

 De brief van de Brussels Dog Show zal beantwoord worden door Jean-Pierre & 
Monique.

 Brief van Bauters Stan i.v.m. met de controle door de lokale politie, dienst milieu.
antwoord zal gegeven worden door Geert  Stan dient contact op te nemen met de 
diensten van Middenstand  en Landbouw.

 De brief van Nina Palma (Finland): in dit schrijven staan veel onwaarheden, na direct 
telefonisch contact opgenomen te hebben met Nina tijdens de vergadering  werd 
besloten dat Johan bijkomende informatie zal verzamelen en een antwoord opsturen 
naar Nina Palma.

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

5. Clubblad.

 Op 15 juni werd de nieuwste uitgave van het clubblad naar de leden verstuurd.

 Het volgende clubblad zou in theorie klaar zijn rond 1 augustus onder voorwaarde dat 
de drukker niet in verlof is.

 Voor de kaft zullen we de winnaars van de wereldtentoonstelling gebruiken.

 Clubblad 2007  kaft: hier zullen we een gedeelte van de opstelling gebruiken uit de 
affiche van het WK 2003 en het nationaal kampioenschap Mondioring 2006.

6. Wereldtentoonstelling 28 mei 2006: Resultaten: Organisatorisch en financieel. 

 Organisatorische resultaten:
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 Er werden door de deelnemers geen opmerkingen of klachten aangebracht. We 
danken de mensen van de Raad van Beheer en de medewerkers die aan deze 
organisatie hun medewerking verleend hebben.

 Financieel resultaat:

 Alle nodige informatie werd uitgewisseld en zal in eerste instantie verwerkt worden 
door Geert om dan door te geven aan de penningmeester. Verslag zal opgemaakt 
worden ter voorlezing op de volgende vergadering van de Raad van Beheer. Er word 
als eindresultaat een positieve balans verwacht.

7. Fokcommissie: bespreking van de binnengekomen antwoorden en verderen opvolging.

 Het resultaat van de bevraging van de door ons geselecteerde personen om te zetelen 
in de Fokcommissie:

 Dhr. Du Mont Jean  Ja

 Dhr. Pollet Robert  Nee

 Mevr McKenna Margaret  Ja

 Dhr. Aertgeerts Firmin  Ja

 Dhr. Spruyt Dirk  ??

 Dhr. Renard Abel  Nee

 Dhr. Misselyn Johnny  Nee

 Gezien we reeds 2 negatieve antwoorden kregen is er noodzaak aan een bijkomende 
bevraging. Deze zal gericht worden aan Dhr. Helsen Jos. Er zal een herinnering gestuurd 
worden aan Dhr. Spruyt Dirk.

8. Heupdysplasie: opvolging.

 Er werd nog geen verdere informatie ontvangen, verder op te volgen.

9. Rondvraag.

 Jean-Pierre:

 Kunnen we een sponsor aantrekken voor de Challenge?  Dit is een moeilijk item, 
ingeval we dit kunnen bewerkstelligen mag dit uitgevoerd worden. Jean-Pierre zal 
hiervoor info verzamelen.

 Jean-Pierre:

 Kunnen we een clubmaaltijd organiseren?  Dit zal op de volgende vergadering 
besproken worden.

 We moeten de wedstrijden voor 2007 & 2008 zo snel mogelijk vastleggen om te 
voldoen aan de nieuwe reglementen van de K.K.U.S.H.  dit zal op de volgende 
besproken worden.

 Jean-Pierre:

 Voor de tentoonstelling in Kortrijk werden alle Keurmeesters uitgenodigd.

Einde vergadering: 23u.00


