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Verslag van de vergadering bestuur K.U.C.B.H. vzw. gedaan op 20-05-2005.

1. Controle aanwezigen.

1.1. zittingslokaal: Texaco station, richting Oostende te Ganshoren.

1.2. alle bestuursleden zijn aanwezig.

1.3. Johan opent de vergadering om 19u.20.

2. voorlezing en goedkeuring verslag vorige vergadering.

2.1. verschoven naar de volgende vergadering.

3. financieel verslag.

3.1. verschoven naar de volgende vergadering.

4. brieven in.

4.1. alle binnenkomende post werd nagezien. Antwoord zal gegeven worden waar nodig.

5. brieven uit.

5.1. geen.

6. dagelijks bestuur en organisatie.

6.1. Resultaten Challenge 2004.

6.1.1. de resultaten werden door Jean-Pierre samengesteld en zullen in het clubblad en op de 
website verschijnen.

6.1.2. moet er een aanpassing gebeuren aan het reglement van de challenge? Verder op te 
volgen op volgende vergaderingen.

6.2. Speciale Tentoonstelling 29 mei 2005.

6.2.1. Verdere afwerking.

6.2.1.1. Jean-Pierre stelt dat er te weinig Keurmeesters zullen zijn om de organisatie 
ordentelijk te laten verlopen. Gezien het aantal inschrijvingen in de verschillende 
onderdelen zullen verschuivingen en eventueel bijkomende Keurmeesters voorzien
worden.
Soc. Test: ± 30 – Tentoonstelling: momenteel ± 70.

6.2.1.2. de algemene uitvoering en volgorde werd besproken en uitgewerkt.

6.2.1.3. een lijst van de benodigde materialen werd opgemaakt, Johan en Jean-Pierre 
zorgen voor het ter plaatse brengen van deze materialen.

6.3. Voorbereiding Algemene Vergadering over het werkjaar 2004.

6.3.1. de Algemene Vergadering zal plaatsvinden  op 18 juni 2005 te Overijse, Nijvelsebaan 
190.

6.3.2. de dagorde zal gemaakt worden door Johan en verschijnt in het volgende clubblad.

6.4. Clubblad.

6.4.1. het volgende clubblad is klaar en zal in de eerstkomende week per post verzonden 
worden.

6.5. Verdere voorbereiding aanpassing statuten voor regulariseren en aanpassen naar de nieuwe 
wetgeving.

6.5.1. Voorstel van Geert met nazicht gedaan door de VSDC

6.5.1.1. verschoven naar de volgende vergadering.
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6.5.2. Voorstel van Gaston aanpassing statuten.

6.5.2.1. verschoven naar de volgende vergadering.

7. Kringgroepen.

7.1. Voorstel Geert:

7.1.1. Toestaan van meerdere kringgroepen per gewest of provincie.

7.1.1.1. iedereen is akkoord met dit voorstel. De leden zullen via het clubblad ingelicht 
worden.

8. Rondvraag.

8.1. Jean-Pierre Lison – Gaston Cornu – Johan Weckhuyzen– Geert Bouckaert.

8.1.1. niemand heeft bijkomende opmerkingen of voorstellen.

Bijkomend voor het verslag.
 Aan het begin van de vergadering wordt er een discussie gevoerd over het hoe en waarom 

i.v.m. de afgesloten tel/fax lijn tussen Jean-Pierre en Gaston.
 Om ± 20u.00 na een volgende discussie tussen Jean-Pierre en Gaston verlaat Gaston de 

vergadering.
 Gaston vervoegd de vergadering terug om 20u.20 en vraagt Jean-Pierre of hij al gekalmeerd 

is. Na een 10-tal minuten volgt terug een discussie van 20 minuten.
 Deze onnodige feiten zorgden ervoor dat de vergadering niet kon worden afgewerkt zoals 

voorzien en er enkele punten van de dagorde naar een volgende vergadering werden 
verschoven.

 Geert vraagt om in de toekomst de dagorde correct te volgen en zo het tijd verkwisten tegen 
te gaan. Op elke dagorde staat als laatste punt: “rondvraag”. Alleen daar kunnen extras 
aangebracht worden. Wel op te letten, als niet alle bestuursleden aanwezig zijn kan onder dit 
punt geen beslissing of stemming plaatsvinden. Dit omdat er geen misbruik zou gemaakt 
kunnen worden van dit punt op de dagorde ingeval van belangrijke beslissingen waarbij 
iedereen aanwezig moet zijn en een degelijk voorbereiding mogelijk moet blijven.

De vergadering werd afgesloten omstreeks 22u.00
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