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Verslag van de  Vergadering Raad van Bestuur op 12 / 11 / 2007 om 19:00u.
Adres: Station Texaco, Groot Bijgaarden, richting Oostende.

Dagorde:

1. Controle aanwezigen en opening vergadering.

 Monique opent de vergadering om 19:25u.

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

 Verontschuldigd: Cécile Detienne.

2. Lezing en goedkeuring verslag vergadering 17/10/2007.

 Het verslag van 17/10/2007 werd na voorlezing goedgekeurd.

3. Kasverslag.

 Zichtrekening: € 3032,35  |  Spaarrekening: € 8000 | Totaal: € 11.032,35

4. Brieven in & brieven uit.

 Alle in en uitgaande brieven werden behandeld, waar nodig zal een antwoord gegeven 
worden.

 Tentoonstelling op 17/11/2007 te Kortrijk; we hebben alle nodige details gekregen.

5. Formulieren Dek- en Geboortemeldingen.

 Na enkele aanpassingen in de Franse tekst werden deze documenten goedgekeurd en 
zullen zo snel mogelijk in gebruik genomen worden.

6. Formulier wedstrijdaanvragen Kringgroepen en andere inrichtende Clubs.

 Op vraag van het secretariaat zal een standaardformulier ontworpen worden voor het 
aanvragen van alle wedstrijden in aanvraag voor de sportkalender die georganiseerd 
worden door de Kringroepen en andere organisatoren. Deze formulieren zullen elk jaar 
ten laatste moeten toekomen op het secretariaat voor 1 september. Dit om de aanvragen
van de Club naar de K.K.U.S.H. toe beter te laten verlopen en problemen de huidige te 
vermijden. Indien er geen formulier werd binnengebracht, kan er geen wedstrijd 
aangevraagd worden. 

 Voor de aanvragen ‘toestemming KMSH’ zal eveneens een standaardformulier 
opgemaakt worden die ten minste drie maanden voor de datum van de organisatie op 
het secretariaat van de Club moet toekomen om de aanvraag aan de KMSH te kunnen 
uitvoeren. Deze regels zullen opgenomen worden in de daarvoor speciaal voorziene 
reglementen, in aanvulling van het huishoudelijk reglement.
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7. Voorbereiding tentoonstelling Kortrijk op 17-11-2007.

 Jean-Pierre geeft een volledig overzicht van deze organisatie en tevens de melding dat 
alle in orde is.

8. Fokcommissie.

 Wegens het ontslag van  Dhr. Renard zullen wij een vervanger zoeken voor deze 
vrijgekomen plaats.

 Dhr. Dambrain blijkt na bevraging geen interesse te hebben voor deze functie.

 We zullen Dhr. Jos Helsen contacteren om te horen of hij interesse heeft.

9. Klacht tegen meerdere leden van de Raad van Bestuur door Dhr. De Goedt Marcel.

 We hebben het dossier ingekeken, Johan en Monique zijn naar de tuchtcommissie 
geweest met een dossier ter verdediging. Een uiteenzetting volgt door Johan die meldt 
dat Dhr. De Goedt meer praatte over de FMBB, dit heeft echter niets met onze zaak te 
maken . Ook niet volgens de tuchtcommissie. We moeten de uitspraak afwachten medio 
december 2007.

10. Huishoudelijk reglement.

 Geert heeft een volledig voorstel uitgewerkt op basis van de beslissingen, genomen  op 
de speciale vergadering voor dit punt. We zullen zorgen voor een vertaling en beide 
documenten op een volgende vergadering voorleggen ter goedkeuring. Daarna kunnen 
we verder werken aan de rest van de reglementen zoals voorzien in het vademecum.

11. Reglementen Fokcommissie, Sportcommissie, Kringgroepen.

 Geert zal hier werkdocumenten opstellen en doorsturen naar de leden van het bestuur 
om de nodige opmerkingen en bijsturingen te leveren.

12. Rondvraag.

 Geert: kunnen we voor al onze kampioenschappen in de werkdisciplines bekers voorzien, 
want op vandaag is dit niet het geval. De leden uit de werkdisciplines vertegenwoordigen 
nochtans een groot deel van ons ledenbestand. Johan meld dat we in het vroeger een 
drink voor de kampioenen gaven, en in feite dit kunnen we dit terug opstarten. Daar 
kunnen we dan de bekers geven. Enkel nog een plaats en datum zoeken. Er worden twee 
locaties naar voren geschoven; Chastre en Nieuwerkerken. De beste periode is de maand 
januari, de juiste datum is nog af te spreken om dan de kampioenen uit te nodigen.

 Johan: ik kreeg e-mail van Cécile i.v.m. zeggende dat het bestuur blijkbaar niet op de 
hoogte is dat zij veel vertalingen maakt. Johan hier zelf een beetje in fout te zijn door 
desinformatie naar het bestuur toe.

 Abel: niets.

 Monique: niets.

 Jean-Pierre: diner met de Keurmeesters en het bestuur ? waar en wanneer?
 De Schuur, op 15 december 2007. Details zullen verstrekt worden door Monique.

Einde vergadering: 22u.25


