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Verslag van de vergadering Raad van Bestuur op donderdag 23 mei 2006 om 19u.40 in het 
Vzw Hoop, Aalst.

Dagorde:

1. Controle aanwezigen en opening vergadering.

1.1.

2. verwelkoming nieuwe leden Raad van Bestuur.

2.1.

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

3.1.

4. Financieel verslag.

4.1. 90018,28 op alle rek. samen.  +- 1720 van de tentoonstellingen.

4.2. JP zal alle facturen van de tentoonstellingen aan Johan geven.

5. Brieven in & brieven uit.

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

5.1.1. uitleg over de brief door Johan, na beraad hierover en een kleine 
aanpassing zal deze brief aan Finland gestuurd worden. Abel niet akkoord, blijft 
bij standpunt eigen brief. Anders iedereen akkoord. 

5.2. verdere brieven.  brieven eurodog   kopie krijgen van JP.

6. Heupdysplasie à KMSH: follow-up.

6.1. nog geen nieuws gekregen van KMSH

7. Clubblad.

7.1. voorzien voor half juni, abel geeft reeks artikels om in de loop van het jaar te 
publiceren.

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

8.1. opstellen Cataloog  door JP. 

8.2. programma, inschrijven van 9, start vanaf 10.
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8.3. erering: 

8.4. diploma’s voor challenge maken.

9. Fokcommissie: follow-up.

9.1. de brief werd voorgelezen en goedgekeurd. Hij mag verstuurd worden.

10. Jaarlijkse Algemene Statutaire Leden Vergadering: voorstelling verslag van deze 
vergadering.

10.1.  doorschuiven naar volgende vergadering. Versturen per e-mail.

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

11.1. abel: commissaris

11.2. Cecile: commissaris

11.3. geert: secretaris 

11.4. Johan: penningmeester

11.5. Monique: voorzitster

11.6. Jean-Pierre: adjunct-secretaris  wijziging naar ondervoorzitter. 
Via stemming: uitslag: ja: 3      nee: 3   artikel 23  uitslag = negatief.

12. Datum betaling lidgelden: opvolging (Geert).

12.1. uitleg uitreksels.

12.2. enkel uittreksels tellen.

12.3. in clubblad zetten.

12.4.

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. 6 juli ‘s avonds. 19:00, locatie nog vast te leggen. 

14. Rondvraag.

14.1. Niets.

 


