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Geert Bouckaert – Tempelierstraat 4 – 8470 Gistel

Notulen Vergadering Raad van Bestuur op 20/10/2009 om 12u30.
Adres: Spanjaardstraat 59 – 8490 Stalhille

Dagorde:

1. Controle aanwezigen en opening vergadering.

 Aanwezig: Gieres Monique, Weckhuyzen Johan, Bouckaert Geert.

 Verontschuldigd: Detienne Cécile.

 De vergadering wordt geopend om 13u.05.

2. Goedkeuring verslag vergadering  08/10/2009.

 Het verslag werd na voorlezing goedgekeurd.

3. kasverslag.

 Zichtrekening: € 8166,00

 Spaarrekening: € 10.716,14

 Totaal: € 18.882,14

 Er zal een bedrag van € 5000 overgeboekt worden van de zichtrekening naar de 

spaarrekening.

4. brieven in & uit.

 Alle inkomende en uitgaande post werd besproken, waar nodig zal een antwoord gegeven 

worden door het secretariaat.

5. Sportkalender. 

 De  wedstrijd Mondioring, gevraagd door Kringgroep “4 BEL Witven” mag doorgaan indien 

dit zonder CAC is. Anders dienen ze een aanvraag te doen onder hun KKUSH Club.

 De disciplines die door de Kringgroepen beoefend worden mogen informatief op de 

website geplaatst worden.

6. Kringgroep 4 BEL Witven.

 We ontvingen de nodige documenten van deze nieuwe Kringgroep en wordt dus erkend 

door de K.U.C.B.H. vzw.
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7. Boete VdA.

 Deze boetes zijn een gevolg van de acties die een tijd terug ondernomen werden door de 

inmiddels afgezette bestuursleden. Gezien de belangrijkheid van de continuïteit van onze 

vereniging zullen we deze boetes betalen. 

8. K.M.S.H. organiseert op 29-11-2009 een Dag “Attest Toelating LOSH-Fok”.

 We zullen een brief richten aan de VdA en de KMSH met de vraag hoe het mogelijk is dat zij

wel kunnen organiseren buiten de sportkalender en andere verenigingen niet.

9. Documenten bij Dhr. Lison en kasboek bij Dhr. Blockx.

 Na een aangetekend schrijven, een gewone brief per post en een e-mailbericht werd door 

geen van beide heren een reactie ontvangen. We zullen in eerste instantie informatie 

vragen aan de VSDC om te weten hoe we dit moeten oplossen op de best mogelijke 

manier.

 Ook zal een schrijven gericht worden aan onze raadsheer om informatie op te vragen i.v.m.

deze zaak.

10. Tentoonstelling met CAC 14 november 2009.

 Een aanvraag werd aan de K.M.S.H. gericht om een extra Keurmeester in te zetten op deze 

tentoonstelling.  Vooraleer we Mevr. Varlet effectief uitnodigen dienen we eerst deze 

toestemming gekregen te hebben.

 Monique zal voor de bekers zorgen. Indien nodig zullen wij ze afhalen.

 De ringcommissarissen: schrijvers schriftelijk uitnodigen.

11. Clubblad.

 Het voorblad moet aangepast worden, alle onnodige adressen verwijderen, Kringgroepen 

toevoegen,  Nora Figoureux aan commissies GP en Tentoonstelling toevoegen.

 Aanvragen advertenties voor 2010 opstellen en bijvoegen.

 Hernieuwing lidgelden 2010 bijvoegen samen met overschrijvingsformulieren.

 Sportkalender 2010 toevoegen.

 De verschillende selectienormen bijvoegen.

 Contactpagina leden aanpassen.

 De winnaar met kleurfoto invoegen?

12. Huishoudelijk reglement.

 Dit reglement werd voor de goedkeuring nogmaals volledig doorgenomen en aangepast 

waar nodig.

13. Rondvraag.

 Niets.

14. Afsluiting vergadering.

 De vergadering werd afgesloten om 19u.40.


