
P.V. Reunion du comité du 29/12/2003 à Bruxelles (Texaco)

Présents : Paul Vloemans
Gaston Cornu
Jean pierre Lison
Geert Bouckaert
Johan Weckhuyzen

De Voorzitter start de vergadering volgens de dagorde om 19 u 30

1* Voorlezen van het verslag van 26/11/2003.
Het verslag wordt goed gekeurd met volgende aanvullingen:

a. Term secretariaat moet in het boekje vervangen worden door 
administratie

b. Eurodog is 13/11 ipv 17/11
c. Van Deyl Tervurens ,Renard Groenedaels en Dumont L + M
d. Voor Brussel Jentgen
e. Geen punten voor de challenge op de speciale van Nederland en 

Frankrijk
f. We vermelden dat Paul zijn ontslag had aangeboden op 15/11/2003

maar niet aanvaard en ook terug ingetrokken.
g. De maatschappelijke zetel van de vereniging is tot aan de 

Algemene Vergadering bij Gaston Cornu.

2* Zie wijziging PV vorige vergadering ( naamwijziging club)

3* a. op de 001 rekening300 Euro
b. te betalen  - - Postkosten versturen revue

- 1 revue te betalen aan Drukker
- Kortrijk + - 1000 Euro
- rekening Paul Vloemans krans Fernande 223 Euro
- Factuur bekers Billy Vancoillie 595 Euro
- Geert  Boukaert +- 90 Euro

c. Gevraagd financiële toestand Expo Kortrijk
d. Sponsering RC wordt nagekeken

4* Fokcommissie: na consultatie van de archieven PV 29/5/2000:
Commissie vervalt op  16/9/2000 drie jaar later 
Nu een aanvraag voor een laattijdige aanpassing wegens overlijden van 
Fernande met als gevolg dat de nodige documenten die in Fernande haar 
bezit waren ons laattijdig hebben bereikt.
Commissie : Dambrain Stievenart Heraly Desschans en Pollet
De nieuwe commissie zou als volgt samengesteld worden:
Dambrain, Mampaey, Pollet, Deschuymere en Renard.



5* Voor de Challenge hebben we 6 Tentoonstellingen. Een Project wordt 
door Gaston naar iedereen op gestuurd met de correcties van de 
vergadering en bijgewerkt met de voorstellen van Paul.
Een 2de Challenge in nagedachtenis van Fernande voor de 
tentoonstellingshonden met werkcertificaat. Chien de beaute qui ont un 
certificat de travaille

6* Kringgroepen  we sturen de statuten van onze kringgroepen indien de 
nieuwe kringgroep deze aanvaard dan kan ze 1 jaar op proef.
Voorwaarde dat de kringgroepen de schoonheidshonden aanvaarden om 
hen voor te bereiden op de werkproeven voor het behalen van de 
Belgische of internationale kampioenschap titels 

7* Wij denken dat er een aantal documenten tekort zijn die normaal in de 
valiezen zat van Fernande  we denken correspondentie. Eens navragen aan
Claude om kontact te nemen met de zoon van Fernande.

8* Onze statuten zijn sederd jaren niet meer op orde gebracht. Geert kijkt na 
welke wijzigingen we moeten doorvoeren. Voorstellen worden gemaakt 
en via mail naar de bestuursleden gestuurd om bij tewerken en dan voor te
stellen op de AV.

9* Algemene  Vergadering  even wachten om datum vast te leggen tot we 
meer weten van de statuten.

10* Kampioenviering; kan doorgaan in ter Leie Gent:
Geert vraagt datums op en kampioenen van het afgelopen jaar .
Geven diploma van de club + cadeau
Johan zorgt voor de drank
De club de sandwiches.

11* Eerder besproken in punt 1



12* Diversen:
a. Forum openplaatsen voor alle leden en wij werken met email
b. 2 talig verslag Nee
c. Vertaling clubblad als vertaling gevraagd word moet geantwoord 

worden.
d. Betaling onkosten zie punt 1
e. Lastenboek draaiboek  - richtlijnen en resultaten.
f. Clubblad inschrijvingen in clubblad
g. Dagorde; alle punten die gevraagd worden moeten op de dagorde 

geplaatst worden . In diversen komen alleen de last minute zaken 
die niet meer op de dagorde vermeld kunnen worden.

h. Vaste dagorde 
i. Brieven in en out

Einde vergadering 12 u 10


