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Verslag Vergadering Raad van Bestuur op 08 / 04 / 2008 om 19:30u.
Adres: Station Texaco, Groot Bijgaarden, richting Oostende.

Dagorde:

1. Controle aanwezigen en opening vergadering.

 Aanwezig: Gieres Monique, Weckhuyzen Johan, Bouckaert Geert, Lison Jean-Pierre en 
Renard Abel.

 Verontschuldigd: Detienne Cécile.

2. Lezing en goedkeuring verslag vergadering 21/02/2008.

 Antwoord van Abel op de opmerking van Geert tijdens deze vergadering:
De opmerking: “Geert merkt op dat het model waarin de dagboeken gevoerd worden, niet
conform de huidige wetgeving zijn en vraagt het nodige te doen om dit recht te zetten.”
Antwoord Abel:
Ik kreeg het programma om de boeken te bewerken van iemand binnen de club.

 Het verslag werd na voorlezing goedgekeurd.

3. Kasverslag.

 Zichtrekening: € 5.621,57

 Spaarrekening: € 8.126,40

 Totaal in kas op 08/04/2008: € 13.747,97

 Abel zal overboeken van de zichtrekening naar de spaarrekening  tot € 12.000.

4. Brieven in & brieven uit.

 Alle aanvragen voor onze komende organisaties aan de KMSH werden goedgekeurd.

 FMBB: aanvraag betaling jaarlijkse bijdrage. Werd goedgekeurd.

 Jeaninne: aanvraag financiële ondersteuning ploegleider WK BH FMBB 2008. Wordt 
uitgevoerd met het bedrag van € 150.

5. Behandeling in beroep door de tuchtcommissie betreffende de klacht neergelegd door Dhr. De
Goedt Marcel.

 Op 22 maart 2008 zijn we in beroep voorgekomen. Onze advocaat heeft na overleg met 
de Raad van Bestuur een zeer degelijk betoog gevoerd. De uitspraak zal aan ons bekend 
gemaakt worden binnen de maand, zo werd ons beloofd.
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6. Voorbereiding Speciale  1 Juni 2008.

 Jean-Pierre stelt de affiche voor deze speciale. Zeer mooi en van goede kwaliteit.

 Jean-Pierre vraagt om nieuwe piketten aan te komen om de ringen te kunnen opzetten.
Aankoop werd goedgekeurd. 

7. Huishoudelijk reglement.

 Wegens het niet beschikbaar zijn van de vertaling nogmaals doorgeschoven naar een 
volgende vergadering.

8. Overige reglementen in aanvulling op het huishoudelijk reglement (vademecum).

 Wegens het niet beschikbaar zijn van de vertaling nogmaals doorgeschoven naar een 
volgende vergadering.

9. Clubblad  offerte drukker.

 Bevestiging offerte van Fabrice (€ 508 voor 300 exemplaren van 24 blz.) 
De bevestiging is nog niet binnen, doorgeschoven naar een volgende vergadering.

 Johan zegt nog maar zeer weinig binnen te hebben voor deze uitgave, we zullen allemaal 
een inspanning doen om inhoud door te  sturen naar Johan.

 Jean-Pierre stelt de Challenge reglement voor de volgende uitgave: werd goedgekeurd ter
publicatie.

10. Diner met de Raad van Bestuur, Keurmeesters en de Fokcommissie.

 Nieuw voorstel van Jean-Pierre:
-  de keurmeesters geven we een iets grotere cadeau en het bestuur zal jaarlijks samen 
eenmaal gaan eten: voorstel werd goedgekeurd.

11. Rondvraag.

 Geert: 
kunnen we aan de fokcommissie een brief schrijven met de vraag om een stand van zaken
en de plannen voor de toekomst door te geven aan ons?
Goedgekeurd, Geert stelt een brief op die eerst moet gezien zijn door de Raad van 
Bestuur alvorens te versturen.

 Johan: niets.

 Monique: niets.

 Jean-Pierre: niets.

 Abel: Geeft aan dat hij zijn ontslag zal indienen mocht Mevr. Deprez Annie niet verkozen 
worden op de Algemene Vergadering van 19 april 2008.

Einde: 21:50
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