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Verslag Vergadering Raad van Bestuur op 21 / 01 / 2008 om 19:30u.
Adres: Station Texaco, Groot Bijgaarden, richting Oostende.

Dagorde:

1. Controle aanwezigen en opening vergadering.
 De vergadering wordt geopend om 20:15
 Aanwezig: Johan, Geert, Monique, Jean-Pierre, Abel.
 Verontschuldigd: Cécile

2. Lezing en goedkeuring verslag vergadering 12/11/2007.
 Na voorlezing goedgekeurd.

3. Kasverslag.
 Toestand op 31/12/2007:

 Zichtrekening: € 2307,22
 Spaarrekening: € 8000
 Totaal: € 
 Resultaat: € 3787,64

 Toestand op 17/01/2008:
Zichtrekening: € 4887,69
Spaarrekening: € 8000
Totaal in kaas: 

4. Brieven in & brieven uit.
 Tentoonstelling Mouscron wordt op aanvraag en met goedkeuring van de Raad van 

Bestuur aanvaardt als een speciale voor de Belgische Herders.
 Alle overige inkomende en uitgaande post werd besproken. Waar nodig zal een antwoord

gegeven  worden door de secretaris.
5. Klacht tegen meerdere leden van de Raad van Bestuur door Dhr. De Goedt Marcel.

  We ontvingen het besluit van de tuchtcommissie waarbij een verwittiging werd opgelegd
aan de Raad van Bestuur. Ook moeten we € 250 betalen zoals voorzien in de vigerende 
reglementen. We zullen overleg plegen om na te gaan of we al dan niet in beroep gaan 
tegen deze uitspraak. Dit op onze eerstvolgende vergadering wegens tijdsgebrek 
vandaag.

6. Fokcommissie.
 Een antwoord werd bekomen van de K.M.S.H. met de melding dat onze vraag met de 

kandidatuur van Dhr. Helsen goed ontvangen werd en zal behandeld worden op haar 
vergadering, begin februari 2008.
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7. Resultaten tentoonstelling Kortrijk van 17-11-2007.
 Onze tentoonstelling heeft voor deze uitgave een winst van ongeveer € 700 opgeleverd. 

Dit vinden wij een mooi resultaat en feliciteren dan ook de effectieve uitvoerders van 
deze organisatie. 

8. Diner met de Raad van Bestuur, Keurmeesters en de Fokcommissie.
 Wegens het continue niet beschikbaarheid zijn van uitgenodigde mensen werd dit diner 

uitgesteld. Om dit toch te laten doorgaan zullen we een datum vastzetten en niet van 
afwijken. Deze datum is 29 februari om 20:00. De locatie blijft ongewijzigd.

9. Voorbereiding Jaarlijkse Algemene Statutaire Ledenvergadering.
 De opgestelde voorbereiding, dagorde en datum worden goedgekeurd (19-04-08) en zal 

ter publicatie in het clubblad jan./feb. 2008 bezorgd worden.
10. Voorbereiding Speciale Juni 2008.

 De voorbereiding van deze tentoonstelling wordt gedaan door Jean-Pierre.
 Sponsoring; aangezien wij geen verplichtingen hebben aan R.C.  en Johan, door zijn link 

met R.C. , eveneens geen verplichtingen heeft aan de Club, zijn wij vrij om andere 
sponsors aan te trekken. Jean-Pierre zal afspraak maken met Eukaneuba om overleg te 
plegen i.v.m. sponsoring voor deze tentoonstelling. Zodra er een overeenkomst is met 
deze sponsor kunnen we beginnen aan het opmaken van de catalogus.

 Voor Kortrijk behouden we echter Royal Canin. Omdat we dan terugvallen op één te 
ondersteunen tentoonstelling, kunnen we genieten van een hogere sponsoring. 

11. Huishoudelijk reglement.
 De aanvraag voor vertaling werd enige tijd terug doorgegeven.

Aangezien de vertaling nog niet afgewerkt is, komt dit punt op een volgende vergadering 
terug op de dagorde.

 De voorziene wijzigingen i.v.m. de lasten voor evenementen, georganiseerd door “privé” 
personen zal pas van kracht worden na de publicatie van alle bijkomende reglementen in 
het clubblad.

12. Commissie clubblad.
 Op onze bevraging in het clubblad van nov./dec. 2007 kwam nog geen enkele reactie, we 

zullen dus weinig of geen steun verkrijgen van de leden.
 Fabrice (Muzoo) is kandidaat om het clubblad in beheer te nemen.

Wij wachten op een offerte en zullen op basis van deze cijfers en een vergelijking van 
onze huidige cijfers/voorwaarde een besluit nemen.

13. Ondersteuning wedstrijden werkdisciplines.
 Aangezien we meer inkomsten hebben, kunnen we hier een speciale trofee voorzien voor

al onze wedstrijden. 
Dit voorstel wordt aanvaard. Jean-Pierre zal een voorstel uitwerken en voorleggen op 

de volgende vergadering van de Raad van Bestuur.
14. Rondvraag.

 Geert: 
Kunnen we een vlag laten maken met het logo en de naam van de club erop?

Dit voorstel wordt aanvaard, Jean-Pierre en Geert zullen een offerte ophalen bij 
enkele leveranciers.

 Abel: 



Voor de website, ik heb al enkele vertalingen gemaakt en zal deze doorgeven aan 
Geert via e-mail. Geert stelt dat de lay-out van de website binnenkort volledig zal 
veranderen maar wel de vertalingen kan gebruiken. Ook in de bevraging via het 
clubblad kwam voor dit punt geen enkele reactie en moeten we onze vertalingen zelf 
oplossen.

 Johan: niets
 Monique: niets

 Jean-Pierre: niets

Einde vergadering: 22:35


