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Verslag Vergadering Raad van Bestuur op 14 / 04 / 2007 om 19:30.
Adres: Station Texaco – Groot Bijgaarden – E40, Richting Oostende. 

1. Controle aanwezigen en opening vergadering.

 Alle leden van de Raad van Bestuur zijn aanwezig, opening van de vergadering om 
19:30 (wijziging van locatie door onvoorziene omstandigheden naar het Texaco station 
te Groot Bijgaarden).

2. Lezing en goedkeuring verslag vergadering van 10/03/2007.

 Na voorlezing goedgekeurd.

3. Kasverslag.

 Zichtrekening: € 6647,97

 Spaarrekening: € 3893,82

 Totaal: € 10541,79

 Abel vraagt om een gedeelte over te zetten naar de spaarboek: in orde.

4. Brieven in & brieven uit.

 Brief in van de FMBB met de vraag tot betaling van het lidgeld 2007.  
Zie punt 5 van de dagorde.

 Brief in van de VSDC (Vlaams Studie en Documentatiecentrum voor vzw’s)
bevestiging voor een vergadering met de K.U.C.B.H. vzw i.v.m. de wet op de BTW.

 Brief in van het Ministerie van Financiën i.v.m. de patrimoniumtaks op vzw’s.
De secretaris richtte een schrijven aan deze diensten om in overeenstemming te 
komen met de wet voor deze materie. Dit antwoord bevat de nodige formulieren om 
deze overeenstemming te bekomen.

 Brief in van de Brussels Dog Show om via ons Clubblad en onze website hun 
inschrijvingsbericht op te nemen. In ruil zullen zij een link op hun website plaatsen naar
de site van onze club onder de rubriek “partners”.
Deze vraag zal positief beantwoord worden en de nodige aanpassingen zullen 
doorgevoerd worden.

 Alle overig brieven in & uit werden toegelicht en waar nodig zal een antwoord gegeven
worden door de secretaris.
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5. Lidgeld 2007 FMBB.  

 Johan geeft een uiteenzetting i.v.m. de toestand FMBB tegenover het FCI waaruit blijkt 
dat alle formaliteiten zo goed als afgewerkt zijn en de nationale en internationale 
reglementering inzake leden gevolgd wordt. Het lidgeld FMBB voor 2007 zal bijgevolg 
overgemaakt worden.

6. Huishoudelijk reglement. 

 Gezien de belangrijkheid van dit intern reglement zullen we een vergadering beleggen 
waarop enkel dit punt op de dagorde zal voorkomen. De datum zal na de Algemene 
Vergadering van 21-04-2007 geplaatst worden.

7. Grote Prijs & Bekers van België 2006 Mondioring      Dossier Rochhi.

 Dhr. Rocchi kreeg een laatste schrijven van de club om hem aan te manen om de 
betaling uit te voeren. Hij heeft zulks echter na de looptijd van 2 weken niet 
uitgevoerd. Daarom zal de procedure om Dhr. Rocchi op de forfaitlijst te plaatsen in 
gang gezet worden. Dhr. Rocchi zal hierover schriftelijke inlichtingen ontvangen via 
onze penningmeester.

8. Clubmaaltijd 10 februari 2007: details onkosten.

 Jean-Pierre geeft verdere uitleg i.v.m. de ingeleverde kostennota en specificeert 
daarbij het punt “Repas + Couverts + Casse + Aperitief”. Hij deelt eveneens mee dat hij 
nog over bijkomende documenten beschikt en zal deze voorleggen op de volgende 
vergadering van de Raad van Betuur.
Jean-Pierre stelt dat er couverts gestolen werden en nogal wat glasbraak geweest is. 
Mede door onvoorziene kosten kwam de eindbalans van deze clubmaaltijd op het 
reeds in de vorige vergadering aangegeven bedrag.

9. Voorbereiding jaarlijkse Algemene Vergadering 21 april 2007.

 Jean-Pierre is ter plaatse geweest in het lokaal en alles is in orde voor de algemene 
vergadering.

 De cijfers onder “bureau - secretariaat”op de “staten 2006” zullen op vraag van de 
secretaris een verdere splitsing krijgen om zo het correcte beeld van de uitgaven te 
bekomen. Abel zal het nodige doen en de nieuwe versie per e-mail aan iedereen 
doorsturen. Op 21-04-2007 zal deze rekening voorgelegd worden ter goedkeuring aan 
de Algemene Vergadering.

 De brief van Dhr. De Goedt Marcel zal op de Algemene Vergadering beantwoord 
worden door Johan.

 De rest van de vergadering zal worden voorbereid door de secretaris en verdeeld 
worden aan de overige leden van de raad.

10. Voorbereiding fok Nationale op 03 mei 2007.

 De nodige voorbereidingen zijn klaar, de inschrijvingen kunnen starten.

 



 Er wordt gevraagd om alle facturen zo snel mogelijk binnen te brengen, daardoor 
vermijden we dat de leden van de raad van bestuur geld moeten voorschieten met 
eigen middelen.

 Indien zulks noodzakelijk blijkt, dan zal een werkvergadering belegd worden één of 
twee weken voor 03-06-2007.

11. Fokcommissie.

 Na een lange tijd van onderhandelen ( 1ste keer op de dagorde van een vergadering op 
12-07-2005) binnen de Raad van Bestuur en onderzoek betreffende de reglementen 
ter zake werd op 12 februari 2007 een aanvraag ingediend bij de K.M.S.H. inzake de 
samenstelling van enerzijds, informatief, de fokcommissie en anderzijds, de 
samenstelling van de selectiekern. Op 16 maart 2007 ontvingen wij een schrijven van 
de K.M.S.H. met het bericht dat het voorstel die wij indienden aanvaard werd op de 
vergadering van de K.M.S.H. van 14 maart 2007. In het schrijven werd eveneens nog 
een uitleg gegeven over de werking van de selectiekern. Datum van implicatie van de 
selectiekern is dus 14 maart 2007. In het Clubblad van mei/juli 2007 zal de officiële 
bekendmaking gebeuren.

12. Clubblad.

 Johan stelt de inhoud van het volgende clubblad voor aan de vergadering.
De inschrijvingen voor de Fokspeciale zullen eveneens nog toegevoegd worden aan 
deze uitgave.

13. Puppybemiddeling: toegetreden leden of effectieve leden?

 Na overleg werd besloten dat we de huidige situatie behouden, dus gratis voor alle 
leden ongeacht hun statuut.

 Een link op de website van de Club:
Er werd besloten dat vanaf 2008 de volgende regeling zal toegepast worden: 
Enkel de personen die een advertentie in het clubblad plaatsen zullen het recht hebben
om een vermelding en/of een link te krijgen op de website van de vereniging.
Het aanvraagformulier zal waar nodig aangepast worden.

14. Clubarchief (vraag van de secretaris).

 Jean-Pierre bevestigd dat hij nog enkele kaften in zijn bezit heeft betreffende dit 
clubarchief op zijn thuisadres. Deze kaften zal hij op de volgende vergaderingen 
meebrengen en overdragen aan het secretariaat.

 Een belangrijk gedeelte betreffende het financieel archief bevind zich nog steeds op 
het thuisadres van een voormalige penningmeester, Dhr. Cornu Gaston. Deze stukken 
kunnen wij niet recupereren omdat Dhr. Cornu alle medewerking weigert.

15. Rondvraag.

 Jean-Pierre: heeft in Herentals i.s.m. Grobben het materiaal afgehaald (2 dozen).

 Op de tentoonstelling te Wieze werd Dhr. Blockx gebeten door een aanwezige hond. 
De vraag die ons wordt gesteld is; kan Dhr. Blockx genieten van de clubverzekering 

 



voor dit voorval? Er kwam tevens geen officiële aanvraag binnen, dit is louter 
informatief.

 Nee, de clubverzekering geldt enkel voor eigen manifestaties, de organiserende 
vereniging dient een eigen verzekering te hebben voor zulke organisaties. Indien 
zij een vzw zijn, dan zijn ze evenwel verplicht om een verzekering onderschreven 
te hebben volgens de wet op vzw’s. Indien dit niet het geval is, dan moet deze 
zaak geregeld worden van persoon tot persoon, m.a.w. Dhr. Blockx tegenover de 
eigenaar van de hond die hem heeft gebeten.

Toevoeging.

Er werden op deze vergadering terug onregelmatigheden veroorzaakt een Jean-Pierre,waarbij 
onbehoorlijke scheldwoorden aan het adres van de andere leden van de Raad van Bestuur 
werden geuit, ook door andere bestuursleden. Het identiteitsbewijs van Cecile werd door Jean-
Pierre ten onrechte opgevraagd tijdens deze discussies. 

Einde vergadering: 23:35

 


