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Verslag Vergadering Raad van Bestuur gedaan op 25 / 06 / 2007 om 20:00u.
Adres: Station Texaco te Groot Bijgaarden.

1. Controle aanwezigen en opening vergadering.

 Alle leden van de Raad van Bestuur zijn aanwezig. De Voorzitster opent de vergadering
om 20u.40.

2. Lezing en goedkeuring verslag vergadering van 22/05/2007.

 Na voorlezing en onderstaande opmerking werd het verslag goedgekeurd.

 Opmerking: er wordt gevraagd door Monique om de verbale agressie in het verslag te
melden, waarop terug een discussie volgt. Gezien er hier een melding gemaakt wordt, is
het niet nodig om het verslag van 22/05/2007 aan te passen.

3. lezing  en  goedkeuring  gestelde  vragen  door  Dhr.  Degoedt  Marcel  aan  de  Algemene
vergadering 2008 van op 21-04-2007.

 Dit punt wordt doorgeschoven naar een volgende vergadering.

4. Kasverslag.

 Zichtrekening: € 4902,93

 Spaarrekening: € 8000

 Totaal in kas op 25-06-2007: € 12902,93

5. Brieven in & brieven uit.

 Een brief van D’Hoir Gisèle betreffende een geweigerde aanvraag tot vermelding van een
kampioenstitel op de stamboom van haar hond. Een antwoord zal naar Giséle gestuurd
worden met de melding dat we uitleg zullen vragen aan de betreffende diensten. We
zullen eveneens andere gelijkaardige gevallen opzoeken.

 Alle  andere  brieven  “in  en  uit”  werden  besproken  en  waar  nodig  zal  een  antwoord
verzorgd worden door de secretaris.
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6. Dossier Rochhi.

 We ontvingen een brief van de KMSH met de weigering om Dhr. Rochhi op de forfaitlijst
te  plaatsen  omwille  van  een  procedurefout  van  onze  zijde.  We  hebben  informatie
gekregen welke actie we dienen te ondernemen om het dossier volledig te herplaatsen
en dit werd dan ook onmiddellijk uitgevoerd. Abel zal het nodige doen om dit dossier
opnieuw neer te leggen bij de KMSH.

7. Resultaten foknationale op 03 juni 2007.

 We kregen een gedetailleerd verslag van Jean-Pierre betreffende deze tentoonstelling en
kunnen besluiten  dat  we dit  jaar  een positief  saldo behouden van  ongeveer  €  2150.
Een gedeelte van deze opbrengsten werd gebruikt om een geluidsinstallatie aan te kopen
(ongeveer € 500).

8. Voorbereiding tentoonstelling Kortrijk op 17-11-2007.

 Alle uitnodigingen werden verstuurd, het is echter nog even wachten op de bevestigingen
tot “Eurodog Kortrijk” de nodige informatie naar de KMSH heeft gestuurd.

9. Fokcommissie.

 Kan er een vergadering gedaan worden voor 10-07 ?  Abel zal onderzoeken of er een
mogelijkheid bestaat om voor deze datum een vergadering te beleggen. Indien dit niet
mogelijk  blijkt  zal  Abel  het  nodige  doen om een vergadering  te  organiseren  voor  de
fokcommissie. Abel zal de communicatie verzorgen tussen de Raad van Bestuur en de
fokcommissie, dit omdat Abel in beide organen zetelt en dus in de beste positie zit voor
deze taak.

10. Verzekering.

 Vraag van Monique: kunnen wij verantwoordelijk gesteld worden voor het gebeurde op
het wereldkampioenschap in Le Touquet – Frankrijk en zo ja, zijn wij daar voor verzekerd?
 De organisator ter plaatse, in dit geval Frankrijk, is volledig verantwoordelijk is voor
alles wat er kan gebeuren tijdens deze organisatie. De K.U.C.B.H. vzw kan in geen enkel
geval tussenkomen.

11. Rondvraag.

 Niets.

Einde vergadering om 22u.00.
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