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Verslag Vergadering Raad van Bestuur op 10 / 03 / 2007 om 09:00.
Adres: sportcentrum te Vandervekenstraat 114, 1080 Ganshoren.

Uitgenodigd: Dhr. Jean-Marie Vanbutsele.

Dagorde:

1. Controle aanwezigen en opening vergadering.

- Aanvang: 09:40

- Aanwezig: Geert Bouckaert, Abel Renard, Jean-Pierre Lison, Monique Gieres, Cecille 
Detienne.

- Verontschuldigd: Johan Weckhuyzen, Jean-Marie Vanbutsele (wegens ziekte).

2. BTW.

- Uitgesteld wegens afwezigheid van Dhr. Jean-Marie Vanbutsele.

3. Lezing en goedkeuring verslag vergadering van 02/02/2007.

- Na aanpassing aan punt 9 van het verslag werd dit goedgekeurd.

4. Kasverslag.

- Zichtrekening: € 5823,04

- Spaarrekening: € 3893,83

- Totaal: € 9717,86

- Opmerking: een betaling (nr. 183) gebeurde via de spaarrekening: bij nazicht stellen 
we vast dat dit gebeurde door de bankbediende die het verkeerde nummer koos voor 
deze transactie.

5. Brieven in & brieven uit.   

- Uit:  

- alle uitgaande brieven werden waar nodig toegelicht.

- In: 

- Brief met vraag tot interventietijd van Dhr. Den Hond Alfons: 
Deze brief mag niet worden behandeld op de Alg. Verg. omdat betrokkene geen 
effectief lid is.

- Brief (aangetekend) van Mario Verslijpe i.v.m. selectie WK BH GHP 2007
Na lezing van deze brief en overleg door de Raad van Bestuur evenals de 
bekende wettelijke verplichtingen wordt de argumentatie van Dhr. Verslijpe 
aanvaard en is hij bijgevolg geselecteerd voor het WK BH GHP 2007. Een 
antwoord zal gegeven worden aan Dhr. Verslijpe en de Sportcommissie zal op de 
hoogte gebracht worden van deze interventie.

- Brief van Dhr. De Goedt Marcel: deze brief is een inzending met vragen voor de 
Alg. Verg op 21-04-2007, in eerste instantie merken wij op dat deze vragen niet 
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relevant zijn om op de Alg. Verg. te behandelen. Gezien wij echter gebonden zijn 
door onze statuten zullen we de passende antwoorden verzorgen.

- Alle overige brieven werden behandeld en waar nodig zal een antwoord gegeven
worden.

6. Opvolging Grote Prijs & Bekers van België 2006 Mondioring      dossier Rochhi.

- Binnengekomen brief van Marc Debuck:
Het voorstel van Marc De Buck zal uitgevoerd worden, Abel schrijft de aangetekende 
brief aan Dhr. Rocchi ter aanmaning van de betaling. Geert zal Dhr. De Buck op de 
hoogte brengen .

7. Opvolging Clubmatch 18-11-2006 te Kortrijk.

- Abel geeft de nodige uitleg i.v.m. de facturen en de financiële afwerking: 
verlies: € 262,22. Jean-Pierre: er moeten nog enkele maaltijden betaald worden door 
Royal-Canin en Johan. Johan zal hierover bericht krijgen van Jean-Pierre. Na volledige 
herberekening zullen we ± 180 winst hebben.

8. Opvolging clubmaaltijd 10 februari 2007.

- Jean-Pierre toont via een door hem opgesteld document het overzicht van de 
financiële kant van dit clubfeest. De bijdrage van de club staat onderaan op € 481,45. 
De werkelijk gedragen kost is echter € 820,25.

- Bedanking aan Jean-Pierre voor de organisatie van dit evenement.

9. Opvolging reglement Challenge.

- Jean-Pierre geeft het detail van de op de vorige vergadering besliste wijzigingen.

10. Opvolging organisatie Grote prijs van België Veldwerk 2007 op vraag van de sectie 1B.

- Wij zullen dit kampioenschap niet organiseren wegens geen beschikbare terreinen.
Een brief zal aan de betreffende Sectie gestuurd worden.

11. Voorbereiding jaarlijkse Algemene Vergadering 21 april 2007.

- 2 kandidaturen werden ontvangen, na nazicht werden beide kandidaturen 
weerhouden.

12. Voorbereiding fok Speciale 03 juni 2007.

- Jean-Pierre meldt dat hij in mei 2007 veelvuldig in het buitenland zal zijn, daardoor 
kan hij aan de inschrijvingen voor de tentoonstelling  niet ontvangen. Monique zal de 
inschrijvingen ontvangen en samen met Abel de catalogus voorbereiden.

- sluiting inschrijvingen: 21 mei 2007.

- JP zorgt voor de inschrijvingsformulieren.

- Voor de test van sociaal gedrag zal Dhr. Heyvaert Michel aangesproken worden.

13. Fokcommissie.

- Nog geen nieuws van de K.M.S.H. vzw. we moeten hun antwoord afwachten alvorens 
te kunnen verder werken.

14. Huishoudelijk reglement. 

- Doorschuiven naar een volgende vergadering.

15. Jonge hondendag te Herentals 12-08-2007.

 



- Datum verkeerd in clubblad: wordt rechtgezet in het volgende clubblad. Alsook het 
inschrijvingsadres voor de foknationale. Voor deze beide fouten biedt Geert zijn 
verontschuldigingen aan.

- Jean-Pierre neemt contact op met Karin voor bespreking van de details.

16. Evaluatie te Helécine 30-06-2007.

- Gezien deze manifestatie georganiseerd wordt onder de K.U.C.B.H. vzw en we daaruit 
geen uitgaven noch inkomsten zullen genereren is het noodzakelijk dat we van de 
verantwoordelijke voor deze organisatie een schriftelijke ontlasting krijgen waarop 
duidelijk vermeld wordt dat alle kosten en baten voor de rekening zijn van de 
organisator ter plaatse. In geval we dit document niet ontvangen zal de manifestatie 
niet kunnen plaatsvinden onder naam van de K.U.C.B.H. vzw.

- Jean-Pierre en Monique raken in een discussie waarbij de verbale agressie van Jean-
Pierre de bovenhand haalt. Daardoor werd dit punt niet verder afgewerkt.

17. Clubblad.

- Jean-Pierre is niet akkoord met vertaling van het artikel van den hond Alfons en met 
het verslag van 18-11-2007.

- De lay-out en correctheid van sommige uitslagen zijn niet juist.

- Blijkt dat we een eindredactie moeten installeren om deze fouten tegen te gaan.

- Monique zal de vertaling voor de Franstalige artikels vragen en ons de toestand laten 
weten. 

- Foto’s vier eerste voor volgende tentoonstelling.

18. Rondvraag.

- Geert: kunnen we een formulier voor dekmeldingen en geboortemeldingen maken 
waarbij we stellen dat enkel deze formulieren kunnen gebruikt worden om een 
vermelding in het clubblad en op de website te krijgen?

- Wordt aanvaard, Abel zal een voorbeeld maken en rondsturen naar de 
bestuursleden.

 


