
P.V. Reubion du comité du 3/3/2004 à Ganshoren centre sportive.

Présents : Gaston Cornu
Jean Pierre Lison
Geert Boukaert
Johan Weckhuyzen

Absent excusé : Paul Vloemans

Johan Weckhuyzen start de vergadering om 20 u 30 met 1 uur vertraging 
wegens telaat toekomen van hemzelf.

Wegens het ontbreken van een dagorde worden de punten behandeld zoals ze 
aangebracht worden.

1* Voorlezen van het verslag van 29/12/2003.
Het verslag wordt goedgekeurd met volgende aanvullingen:
a. Het PV van 26/11/03 geschreven door JP Lison werd niet goedgekeurd

door de voorzitter met als gevolg dat JP geen PV meer wenst te 
schrijven en deze taak overlaat aan de Adjunct Secretaris Johan 
Weckhuyzen.

b. De aanvraag voor de fokcommissie werd gericht aan Baron Coppens 
en de vraag is of we dit niet naar de VDA moesten richten.

c. De Challenge Gaston is niet akkoord met de vorm van de 2de 
voorgestelde Challenge want volgens hem is dit niet wat de zoon van 
Fernande hem voorstelde;

d. De Algemene vergadering zou doorgaan op 12/6/2004 hiervoor moet 
een dagorde opgesteld worden.

e. Gezien geen antwoord van de maatschappij op de vraag welke de 
kampioenen zijn hebben we de receptie uitgesteld tot de algemene 
vergadering welke zou doorgaan in het Sportcentrum in Ganshoren als 
de zaal vrij is tel kontact nemen met Isabelle GSM 0477 277012

2* Briefwisseling:
a. Aanvraag speciale bij de maatschappij OK
b. 2/4/2004 in de Valk Nazareth vergadering met Eurodog
c. JP stuurt de getekend overeenkomst voor Eurodog op naar J. 

Vanlerberghe met als opmerking dat slechts 2 ringen gevraagd worden.
d. Etienne Louvrier stelt zich kandidaat om helpen JP stuurt een brief.
e. Kristina Berkehag vraagt om lidgeld te betalen op de speciale alsook 

dat van vorig jaar, wat zij had opgestuurd per post  doch niet is 
toegekomen zij vraagt om alle revue van vorig jaar .Zij moet dan ook 
op de ledenlijst van vorig jaar (Geert!)



3* De Speciale:
a. Alle aanvragen zijn verstuurd voor de keurders.
b. Inschrijfformulier is opgestuurd om te verschijnen in het tijdschrift.
c. Pups en veterane is zonder korting.
d. JP maak de keurverslagen zoals voor de speciale in Kortrijk.

4* Boekhouding: 
a. de betaling die dienden te gebeuren werden opgestuurd door Gaston 

doch volgens hem worden ze in Brussel bij de post opgehouden 
waardoor de betaling en niet uitgevoerd worden. 

b. Gevolg Geert , JP en Billy Van Coillie kregen hun geld nog niet op de 
rekening.

c. Geert kontroleerd een paar nummer die Gaston niet terugvindt op de 
uittreksels.

5* Gevraagd om de lijst met alle leden van 2003 op te sturen naar de 
bestuursleden. Geert voert dit uit.met de opmerking dat verschillende 
leden betaald hebben voor 2003 nadat de lijst 2003 naar de KMSH werd 
opgestuurd en dus een aantal leden niet bij de maatschappij geregistreerd 
zijn.
Opmerking van johan Als er moet gestemd worden zoals gebeurt is in 
1997, toen moest er gestemd worden volgens de ledenlijst van 1994 die 
binnengestuurd was bij de maatschappij, dus de leden die lidgeld 1994  
betaalden nadat de lijst eind 1994 gedeponeerd bij de maatschappij,  
konden toen niet stemmen. (zie brief kynologische raad 21/5/1997)

6* Revue:
a. artikel Challenge mist 2 verbetering ok om te publiceren
b. Inschrijfformulier  de verbeterde versie van Moeskroen is ok om te 

publiceren
c. Artikels zijn klaar bij de drukker
d. Hoeveel revue worden gedrukt  en hoeveel worden verstuurd? Wordt 

nagekeken door Johan
7* Brief voor sponsering RC Wordt verstuurd door JP nadat hij een 

voorbeeld krijgt van Johan.
8* JP vraagt dat Paul als voorzitter zijn verantwoordelijkheid beter op zich 

neemt door de vergaderingen voor te bereiden (zoals de dagorde eventueel
de opdracht geven aan een ander bestuurslid om dit te doen) de 
vergaderingen met strengere hand te leiden en meer enthousiast naar de 
vergaderingen te komen en niet alles via mail te willen regelen.

9* JP zal samen met Vanbutsele de stand openhouden op verschillende 
tentoonstellingen en dit in samenwerking met Belgian Dogs  de 
organisatie van JM voor alle Belgische rassen.



10* Verslag vergadering 4A door jp en Gaston:
a. De Belgische reglementen tentoonstelling zullen beter afgestemd 

worden op deze van het FCI.
b. Ook loopse teven zullen in de toekomst op tentoonstelling toegelaten 

worden
Verslag vergadering 1B en 1D door johan:
Enkel kalender werd besproken en de voorstellen die besproken werden 
zullen eerst in klein comité behandeld worden om dan terug in de 
vergadering besproken te worden.

11* Kringgroepen.
De nieuwe kringgroep 4 Bel Zellik heeft zijn statuten getekend 
teruggestuurd en is nu 1 jaar op proef.
Er kwam een discussie op gang over hoe de leden van de kringgroep 
verbonden zijn met de KUCBH – URCBB. Tot nu toe is enkel de 
kringgroep zelf lid van de KUCBH – URCBB met 1 stem als gevolg op 
de algemene vergadering. Vele leden zijn echter ook individueel lid van 
de kucbh – urcbb  Sommige bestuursleden eisen dat alle leden van de 
kringgroep lid van de KUCBH –URCBB zouden zijn . Voorstel ( die 
komt uit de nieuwe kringgroep ) dat de kringgroep een klein bedrag per 
lid zou afdragen aan de KUCBH – URCBB, Eventueel een bedrag per lid 
die niet aangesloten is bij de KUCBH  en geen taks per lid die wel bij de 
KUCBH aangesloten is. 
Dit is echter een punt om te bespreken en in het huishoudelijk reglement 
te plaatsen waarin we alles van de kringgroepen zouden moeten samen 
brengen.

12* Als JP afwezig is wordt de telefoon van de club doorgestuurd naar Gaston
die dan de pupbemiddeling op zich neemt en tevens de vragen probeert op
te lossen.

Einde vergadering om 23 u 15


