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Verslag van de  Vergadering Raad van Bestuur op 02 februari 2007 om 19:00.
Adres: sportcentrum te Vandervekenstraat 114, 1080 Ganshoren.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Controle aanwezigen en opening vergadering.
 Johan Weckhuyzen, Monique Gieres, Abel Renard, Geert Bouckaert, Jean-Pierre Lison.
 Cecille Detienne verontschuldigd.

2. Lezing en goedkeuring verslag vergadering van 22-12-2006.
 Het verslag werd na voorlezing unaniem goedgekeurd.

3. Kasverslag.
 Zichtrekening: € 7278,63

Spaarrekening: € 4035,00
Totaal: € 11313,63

4. Brieven in & brieven uit.
 Alle brieven werden behandeld en waar nodig zal een antwoord gegeven worden.

5. Opvolging Grote Prijs & Bekers van België 2006 Mondioring.
 Abel geeft uitleg over de huidige financiële situatie (zie bijlage 1),

de penningmeester dit verder op en zal op de volgende vergadering de toestand 
opnieuw toelichten.

 Johan  normaal zou Margaret McKenna keuren op het WK in Le Touquet, mei 2007. 
Door de voorbije handelingen i.v.m. de organisatie van de Grote Prijs 2006 zullen wij 
aandringen om een andere Keurmeester te plaatsen op dit WK. Conclusie: Mevr. 
Margaret Mc Kenna heeft onze club gebruikt voor haar eigen doeleinden. Een brief zal 
naar haar gestuurd worden met de melding dat ze niet zal voorgesteld worden om te 
keuren op het WK BH 2007.

6. Opvolging Clubmatch 18-11-2006 te Kortrijk.
 De facturen van Kortrijk zijn nog niet binnengekomen, dus kunnen we nog geen 

eindbalans opmaken. Normaal wordt een positieve balans in het vooruitzicht gesteld.
7. Sponsoring Challenge.

 Eukaneuba schenkt 30 zakken van 20 KG. De trofeeën zullen aangekocht worden met 
een vermelding van de sponsor er op.  

8. Reglement Challenge.
 JP: tentoonstellingen die meetellen voor de Challenge: Nationale, Brussel, Lokeren, 

Luik, Tertre, st-Gilain, Ath en tweemaal Kortrijk. De prijsuitreiking zal gebeuren na de 
tentoonstelling in Kortrijk op zondag, dit op de stand van Eukaneuba.
Het aangepaste reglement werd besproken en na enkele wijzigingen goedgekeurd. Het 
zal door JP aan ons bezorgd worden. Het zal ook in het clubblad en op de website 
komen.

9. Clubmaaltijd op 10 februari 2007.
 Jean-Pierre meld dat er extra kosten zijn voor deze organisatie. Hij stelt dat hijzelf een 

gedeelte met persoonlijke middelen zal financieren, zeggende: “het is mijn feest en 
mijn cliënteel”. Hierop  wordt reactie gegeven dat we geen “cliënteel” hebben, maar 
wel leden. Het is eveneens niet toegestaan dat een lid van de Raad van Bestuur 
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persoonlijke financiële middelen gebruikt om rekeningen, eigen aan de vzw te betalen. 
Er wordt wat hulp gevraagd aan de raad om ter plaatse te helpen. Wordt geregeld.

 Jean-marie Vanbutsele wordt door de club uitgenodigd op de maaltijd.
 We zullen de voorzitter en zijn partner uitnodigen op deze maaltijd omdat we altijd 

hun terrein mogen gebruiken voor sommige van onze wedstrijden.
 Er wordt eveneens een tombola georganiseerd op deze avond.
 De dranken zijn aan clubprijzen.
 Johan zal nog voor bijkomende prijzen zorgen.

10. Organisatie Grote prijs van België Veldwerk  1ste zondag november 2007 op vraag van de 
sectie 1B.
 Momenteel nog geen extra informatie beschikbaar.

11. Voorbereiding jaarlijkse Algemene Vergadering (21 april 2007).
 Zaal is in orde. De uitnodigingen en de dagorde werden verstuurd.
 Abel zal i.s.m. Dhr. BLOCKX René de voorbereidingen treffen voor het financieel 

rapport van 2006.
12. Voorbereiding fok Speciale (03 juni 2007).

 Wijziging van Keurmeesters, Jean-Pierre zal de lijst bezorgen.
 Prijzen worden besproken.

13. Fokcommissie.
 Er werd informatie verkregen wat de formaliteiten zijn betreffende deze zaak.

blijkt dat de fokcommissie en de selectiekern aparte entiteiten zijn,verdere informatie 
kan gevonden worden in de reglementen die opgevraagd werden bij de K.M.S.H. 
verdere opvolging op de volgende vergadering.

14. Huishoudelijk reglement. 
 Geert heeft een voorontwerpt klaar en zal deze doorsturen naar het bestuur.
 Een speciale vergadering zal hiervoor belegd worden.
 Elk bestuurslid zal een voorstel binnensturen waaruit we dan een definitieve versie 

zullen opstellen.
15. Clubblad.

 Alles wordt eind deze week binnen gedaan bij de drukker.
Er moeten wel nog enkele items toegevoegd worden.

 Abel: Artikel van Dhr. Dambrain, wie zal dit vertalen? 
16. Rondvraag.

 JP vraagt om minstens éénmaal per maand te vergaderen.
 De Raad vergaderd naar noodwendigheid (art. 22).

 


