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Verslag Vergadering Raad van Bestuur op 22 / 05 / 2007 om 19:30.
Adres: sportcentrum te Vandervekenstraat 114, 1080 Ganshoren.

Dagorde:

1. Controle aanwezigen en opening vergadering.

 Aanwezig:  Johan  Weckhuyzen,  Jean-Pierre  Lison,  Geert  Bouckaert,  Abel  Renard,
Monique Gieres.

 Verontschuldigt: Cecile Detienne.

 Opening vergadering om 19:50u.

2. Lezing en goedkeuring verslag vergadering van 14/04/2007.

 Het verslag werd na de onderstaande opmerkingen & voorlezing goedgekeurd.

 Onder punt 8 van de dagorde stelt Jean-Pierre dat hij  geen verdere details meer
heeft gekregen.

 Onder punt 14 van de dagorde: na nieuw contact met Dhr. Cornu stelt deze dat hij
niets meer in zijn bezit heeft die eigendom is van de club.

 Onder het punt toevoegingen biedt Jean-Pierre zijn verontschuldigingen aan voor
het gebeurde op de vergadering en geeft tevens aan dat hij de verkeerde persoon
’aangepakt’ heeft op de vorige vergadering.

3. Lezing en goedkeuring ter voorlegging aan de Algemene Vergadering 2008 van het verslag
van de Algemene Vergadering gedaan op 21-04-2007.

 Het  verslag  werd  naar  voorlezing  goedgekeurd  ter  voorlegging  op  de  volgende
algemene ledenvergadering 2008, handelend over het werkjaar 2007.

4. Kasverslag.

 Zichtrekening: € 2876,29

 Spaarrekening: € 8000

 Totaal: € 10876,29

5. Brieven in & brieven uit.

 Brief  van  Brussels  Dog  show  i.v.m.  medewerking  voor  hun  tentoonstelling.
De  fokcommissie  zal  gevraagd  worden  om  de  keurmeesters  voor  te  stellen.  
Abel doet het nodige in naam van de fokcommissie.

 Brief van Geentjes Jeaninne i.v.m. de ondersteuning van de ploegleider voor het WK
FMBB 2007 in Le Touquet, Frankrijk: In orde, € 125 zal overgemaakt worden.

 

mailto:kucbh@telenet.be
http://www.urcbb.be/
http://www.kucbh.be/
mailto:urcbb@telenet.be


6. Vaststelling datum voor de vergadering “Huishoudelijk reglement”. 

 We zullen Dhr. Blockx René en Dhr. Vanbutsele Jean-Marie uitnodigen zoals voorzien in
onze voorziene overeenkomst.

 De datum wordt op 27 juli 2007 geplaatst, Geert nodigt iedereen uit.

 De plaats van de vergadering wordt later vastgesteld.

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

 We kregen nog steeds geen betaling, dus werd een aanvraag gestuurd naar de K.M.S.H.
samen met het volledige dossier om Dhr. Rochhi op de forfaitlijst te plaatsen.

8. Voorbereiding fok Nationale op 03 juni 2007.

 Er zijn al een 44-tal  inschrijvingen binnen, via contacten weten we er nog heel wat
inschrijvingen onderweg zijn. De betalingen via de rekening verlopen goed.

 Cataloog: de voorbereiding en afwerking wordt uitgevoerd door Monique Gieres i.s.m.
Jean Marie Vanbustele.

 De toelating van de KMSH is  in orde.  De Keurmeesters werden uitgenodigd.  Cecile
Detienne  heeft  zich  verontschuldigd  omdat  ze  niet  aanwezig  kan  zijn  op  de
tentoonstelling.  Jean-Pierre  zal  ons  een  lijst  van  de  medewerkers  bezorgen.  Geert
neemt het gedeelte “test sociaal gedrag” voor zijn rekening waar Dhr. Cooreman Dirk
en  Dhr.  Vanlonderzele  William  de  uitgenodigde  Keurmeesters  zijn.  Johan  zal  een
chiplezer meebrengen.

 Bekers  Jean-Pierre koopt de bekers en de medailles (voor de welpjes), eveneens een
klein aandenken voor puppies.

 We  zullen  vragen  aan  Jean-Marie  Vanbutsele  als  de  mogelijkheid  bestaat  om  de
cataloog op A4 te maken en ons daarover te informeren. Ook de bevestiging aan de
deelnemers zal door Jean-Marie verzorgd worden.

 Er is een tent ter plaatse ingeval het slecht weer zou zijn.

 De enveloppen worden door Jean-Pierre voorbereid, alsook de keurformulieren.

 Geschenken voor de Keurmeesters worden voorzien door Jean-Pierre zoals gewoonlijk.

9. Voorbereiding tentoonstelling Kortrijk op 17-11-2007.

 De gekozen Keurmeesters voor deze tentoonstelling: 

 Dhr. Aertgeerts Firmin voor de Tervurense.

 Dhr. Spruyt Dirk voor de Mechelaars.

 Dhr. Van Wesemael Robert voor de lakense.

 Mevr VanDeijl W. voor de groenendaal.

 Inschrijvingsformulieren zullen later opgemaakt worden.

 We  zullen  in  de  cataloog  van  03  juni  2007  een  aankondiging  plaatsen  voor  de
tentoonstelling in Kortrijk.

 Voor  de  volgende  tentoonstelling  zullen  we  3  Keurmeesters  uit  de  fokcommissie
vragen en één Keurmeester uit het ledenbestand van de club. Dit voor de twee eerste
jaren (2008 & 2009),  daarna worden het 2 Keurmeesters uit de fokcommissie en 2

 



Keurmeesters  uit  het  ledenbestand.  Vanzelfsprekend  kunnen  we  bij  niet
beschikbaarheid steeds de algemene Keurmeesterlijst van de K.K.U.S.H. uitnodigen.

10. Fokcommissie.

 Een van de taken van deze commissie is het opvolgen en eventueel bijsturen van de
keuringen op onze tentoonstellingen.

11. BTW.

 Johan & Geert hebben vergaderd met de directeur van de VSDC (Vlaams Studie- en
Documentatie Centrum voor V.Z.W.’s). Op deze vergadering werd problematiek i.v.m.
de BTW regelgeving besproken. Besluit: we kunnen, zolang er geen bericht komt van
de BTW administratie verder onze boekhouding voeren zoals we op vandaag doen. De
hoofdreden dat we niet dienen te wijzigen naar een BTW boekhouding is omdat wij
niet beschikken over een terrein en een kantine. Wel werd gevraagd om in de jaarlijkse
staten de tentoonstellingen samen te noteren.

12. Rondvraag.

 Jean-Pierre:

 Stelt voor aan het bestuur om te gaan eten met de Keurmeesters die keurden op
onze  tentoonstellingen,  dit  op een andere datum dan de tentoonstelling.  Wordt
aanvaard en verder opgevolgd.

 Stelt  voor  om  de  samenstelling  van  het  bestuur  te  wijzigen  omdat  Monique
onvoldoende  representatief  zou  zijn.  Na  discussie  worden  geen  wijzingen
doorgevoerd en wachten we de volgende bestuursverkiezingen af.

 Johan:

 Hebben we dit jaar iemand dat erelid kan worden?   Na overleg werd niemand
weerhouden die in aanmerking kan komen.

Sluiting vergadering: 22:40u.

 


