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Notulen Vergadering Raad van Bestuur op 29-12-2009 om 13u30.
Adres: Kouterstraat 24 – 3040 Huldenberg 

Dagorde:

1. Controle aanwezigen en opening vergadering.
 Aanwezig: Mevr. Gieres Monique, Dhr. Weckhuyzen Johan, Dhr. Bouckaert Geert.
 Verontschuldigd: Mevr. Detienne Cécile.
 De voorzitster heet iedereen welkom en opent de vergadering om 14:00.

2. Goedkeuring verslag vergadering  20/10/2009.
 Het verslag werd na voorlezing een volgende opmerkingen goedgekeurd:

 Onder punt 8 werd besloten een brief te schrijven naar de K.M.S.H. i.v.m. de 
“attestendag”. De brief werd nog niet geschreven en na verder overleg zullen
we dit niet doen. Dit om de vereniging niet onder “het vergrootglas” te laten 
zoals we momenteel merken.

3. kasverslag.
 Zichtrekening: € 2512,09
 Spaarrekening: € 15.716,14
 Totaal: € 18.228,23

4. brieven in & uit.
 Brief in nr. 1: Een aanvraag van de Club St Rombouts indien we een Speciale wensen in

te richten op hun tentoonstelling (21 + 22 /08/2010). Gezien de voorgestelde 
voorwaarden en het feit dat in hetzelfde weekend de Franse Nationale plaatsvindt, 
gaan wij niet in op dit voorstel. Een schrijven zal aan deze Club gestuurd worden.

 Brief in nr. 3: Een vraag van de Tsjechische rasvereniging over het volgen van de 
rasstandaard voor het fokprogramma. Meerbepaald over de grootte van de reuen en 
de teven. Ook vragen over de keuringen i.v.m. het meten van de grootte van de 
honden. Johan zal hier een antwoord op voorbereiden.

 Brief in nr. 13: De jaarlijkse ledenlijsten voor VdA en aanduiding van de 
vertegenwoordigers voor de Alg. Verg. van de verschillende Secties en de VdA. Gezien 
Lison afgezet werd uit de RvB diende hij vervangen te worden in de secties 1A en 4A. 
vervanger in deze Secties is Geert Bouckaert.

 Brief in nr. 32: We kregen via het K.M.S.H. tijdschrift informatie dat er per vereniging 
nog slechts één CAC zal toegekend worden, dit zonder uitzonderingen. Dhr. 
Vanlerberghe stelt zeer verbaasd te zijn dat wij onze CAC op 8 mei 2010 geplaatst 
hebben. Reden daarvoor is eenvoudig, de tentoonstelling te Kortrijk kost de vereniging
veel geld en is verlieslatend. Indien we twee CAC’s krijgen, dan willen we wel nog 
steeds organiseren in Kortrijk. Onze hoofdorganisatie blijft echter de Speciale in Mei 
2010. Een antwoord zal gegeven worden aan de Eurodogshow.

 Brief uit nr. 100: Dhr. Sarlet heeft zijn tweede aangetekende brief niet afgehaald maar 
betaalde wel het inschrijvingsgeld. Volgens de tentoonstellingsreglementen moet hij 
echter nog € 14 administratiekosten betalen. Beslist werd om Dhr. Sarlet niet op de 
forfaitlijst te plaatsen maar zolang hij de € 28 niet betaalde mag hij niet meer 
deelnemen aan organisaties ingericht door de K.U.C.B.H. vzw. Dhr. Sarlet zal hier een 
schrijven over ontvangen via e-mail.

 Brief uit nr. 101: 

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


5. Sportkalender 2010. 
 Nadat we het bericht kregen van de K.M.S.H. dat we, zonder uitzondering, nog slechts 

één CAC per jaar krijgen moeten we twee van de drie aangevraagde tentoonstellingen 
annuleren. De geannuleerde tentoonstellingen zijn 10-07-2010 en 13-11-2010 
(Eurodogshow). Het nodige wordt gedaan om Eurodog op de hoogte te brengen.

6. Documenten bij Dhr. Lison en kasboek bij Dhr. Blockx.
 Na herhaaldelijke e-mails, een brief per gewone post en twee aangetekende brieven 

heeft Dhr. Blockx gereageerd en met ons een datum afgesproken voor de overdracht 
van de boeken. Johan en Geert haalden deze boeken af op 29-12-2009. Dit na controle
op de volledigheid en de juistheid. Er ontbreken echter meerdere rekeninguittreksels. 
Dit werd opgevangen door de afdrukken die met Home Bank ING gemaakt werden en 
ook geldig zijn.

 Dhr.  Lison heeft helemaal niet gereageerd. Johan zal Lison telefonisch contacteren. 
Beslist werd dat Dhr. Lison aan geen enkele organisatie meer mag deelnemen zolang 
hij alle documenten, eigen aan de Club, niet afgegeven heeft. Dhr. Lison zal hierover 
een brief ontvangen.

7. Tentoonstelling met CAC 14-11-2009.
 Deze tentoonstelling werd goed georganiseerd en wij danken alle medewerkers 

hiervoor. Jammer genoeg stelden we bij de administratieve afsluiting een verlies  vast 
van € 599.19. 

8. Tentoonstelling met CAC 08 mei 2010 te Gerpinnes.
 De tentoonstelling werd aangevraagd aan de KMSH.
 Van de 3 uitgenodigde Keurmeesters kregen we reeds 2 bevestigingen: Mevr. Ten Cate

(NL) en Dhr. Decamps Denis (F). we zullen Dhr. Dambrain heruitnodigen om een 
bevestiging te krijgen.

9. Challenge.
 Dhr. Lison weigert nog steeds om contact op te nemen met ons. Daardoor hebben we 

geen informatie over de Challenge voor 2009. Voor de Challenge 2010 zullen we elk 
een ontwerpreglement maken en op onze volgende vergadering vergelijken om 
daaruit tot een nieuw reglement te komen.

10. Clubblad.
 Er worden nog enkele aanpassingen gedaan aan het voorblad.
 Johan zegt alles binnen gedaan te hebben bij de drukker. Deze is echter in verlof en de 

proefdruk mogen we verwachten in de eerste of tweede week na Nieuwjaar. 
11. Huishoudelijk reglement.

 Na de nodige aanpassingen in beide talen werd het reglement goedgekeurd en is 
onmiddellijk van kracht. Dit reglement zal gepubliceerd worden in het clubblad en op 
de website.

12. Rondvraag.
 Monique:

 Mevr. Nora Figoureux heeft laten weten dat ze zich kandidaat zal stellen voor
de Raad van Bestuur.

 Dhr. Fons Den Hond wenst zich ook kandidaat te stellen voor de RvB en 
vraagt aan Monique de steun van de RvB.

 Johan:
 We ontvingen een factuur van de Advocaat ten bedrage van € 302.50.

dit voor de geleverde prestaties in 2009. Dit was het bekomen van informatie
en ondersteuning i.v.m. de problemen veroorzaakt door “de vijf”. Deze kost 
is ten laste van de Club en zal terugbetaald worden aan Johan die dit reeds 
vooruitbetaalde.

13. Afsluiting vergadering.
 De vergadering werd afgesloten om 17:30.


