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Geert Bouckaert – Tempelierstraat 4 – 8470 Gistel

Notulen Vergadering Raad van Bestuur 08/10/2009.
Adres: Adres: Station Texaco, Groot Bijgaarden, richting Oostende.

Voorlopige Dagorde:

1. Controle aanwezigen en opening vergadering.
 Aanwezig: Mevr. Gieres Monique, Dhr. Weckhuyzen Johan, Dhr. Bouckaert Geert.
 Verontschuldigd: Mevr. Détienne Cécile.

2. Bestuurstaken: Wegens het wegvallen (zie BAV 25-09-2009) van Dhr. Blockx hebben we een 
penningmeester nodig.

 Weckhuyzen Johan zal de taak van penningmeester uitvoeren.
3. Goedkeuringen verslagen vergaderingen  06/11/2008, 09/01/2009, 23/01/2009, 24/02/2009, 

23/04/2009, 10/09/2009.
 Alle verslagen werden goedgekeurd.

4. kasverslag.
 Niet beschikbaar.

5. brieven in & uit.
 Alle binnengekomen en uitgaande brieven werden behandeld. Waar nodig zal de secretaris 

een antwoord verzorgen.
6. Tentoonstelling met CAC op 14 november 2009.

 De gevraagde Keurmeesters door “de vijf” uitgenodigd zullen we behouden omdat er 
onvoldoende tijd beschikbaar is om wijzigingen uit te voeren.

 Johan stelt voor om een bijkomende Keurmeester uit te nodigen. De vergadering gaat 
hiermee akkoord, doch Johan zal eerst nog bijkomende informatie verzamelen betreffende 
de verplichte kwalificatie ‘goed’. Naar het schijnt worden er nu door de KMSH aparte dagen
georganiseerd om de ‘toetreding tot de LOSH fok’  te beoordelen.

 Op de tentoonstellingen, georganiseerd door de K.U.C.B.H. vzw. is er geen verplichting om 
Keurmeesters te gebruiken die in de fokcommissie zetelen. Deze beslissing vervangt alle 
vorige beslissingen i.v.m. de Keurmeesters op tentoonstellingen K.U.C.B.H. vzw.

 Ringcommissarissen: 
 Dhr. Beullens Daniel.
 Mevr. Gallez Suzanne.
 Mevr. Van De Velde Francine & Partner.

 Secretariaat:
 Dhr. Bouckaert Geert.
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 Mevr. Gieres Monique.
 Mevr. Detienne Cécille.
 Mevr. Figoureux Nora.
 Ingangskaarten + ondergrondse parking → info via Dhr. Vanlerberghe.

 We kregen van de K.M.S.H. 4 medailles terwijl we er 8 nodig hebben. Geert zal er vier 
bijvragen aan de K.M.S.H.

 Sponsor zal zoals gewoonlijk Royal Canin zijn via Johan Weckhuyzen.
 De aankoop van de bekers zal door Monique gebeuren zodra we de inschrijvingen hebben 

afgesloten.
 Vanaf de 5de hond van dezelfde kennel of van dezelfde eigenaar krijgt de fokker een gratis 

advertentie in de wedstrijdcatalogus.
 De prijzen voor een advertentie zal op de website geplaatst worden na nazicht.

7. sportkalender 2010.
 Vanaf 2010 zullen alle evenementen aangevraagd worden door de K.U.C.B.H. vzw. 

De organisatie van bepaalde evenementen zullen in sommige gevallen uitgevoerd worden 
door de kringgroepen of door de samenwerkende verenigingen. Ingeval een Kringgroep of 
een samenwerkende vereniging een evenement organiseert, dan staat deze in voor alle 
kosten die daarmee samengaat of volgens de richtlijnen van de betreffende reglementen.

8. Clubblad.
 We zullen in de eerstkomende weken een clubblad uitbrengen. Daarin zullen we eveneens 

de vernieuwing lidmaatschap bijvoegen indien deze reeds beschikbaar zijn.
9. Huishoudelijk reglement.

 Het huishoudelijk reglement werd beschikbaar gesteld in het Nederlands en het Frans. We 
zullen elk apart deze reglementen thuis doornemen en de nodige aanpassingen 
voorstellen. Zodra iedereen akkoord is zal dit reglement goedgekeurd worden en in het 
club + op de website verschijnen.

10. Afsluiting vergadering.
 De vergadering word afgesloten om 21.15


