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Notulen Vergadering Raad van Bestuur op 31 / 07 / 2008 om 19:30u.
Adres: Station Texaco, Groot Bijgaarden, richting Oostende.

1. Controle aanwezigen en opening vergadering.

 Aanwezig: Geert Bouckaert, Johan Weckhuyzen, Monique Gieres, René Blockx, Jean-
Pierre Lison.

 Verontschuldigd: Detienne Cécille.

 Johan opent de vergadering om 19:59 en heet iedereen welkom.

2. Indeling taken “dagelijks bestuur”.

 Jean-Pierre legt voorlopig zijn activiteiten als verantwoordelijke voor de tentoonstelling 
stil omwille van gezondheidsredenen. Deze “taak” wordt overgenomen door Monique.

3. Lezing en goedkeuring verslag vergadering 26-05-2008.

 Het verslag werd na voorlezing goedgekeurd.

4. Lezing en goedkeuring verslag vergadering 13-06-2008.

 Het verslag werd na voorlezing goedgekeurd.

5. Kasverslag.

 Zichtrekening: € 1.651,35

 Spaarrekening: € 12.000,00

 Totaal: € 13.651,35

6. Brieven in & brieven uit.

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

7. Speciale 1 Juni 2008 – Overzicht.

 Nog geen beschikbaar omdat nog niet alle betalingen binnen zijn.
De details zullen op de volgende vergadering besproken worden.
We verwachten een positieve balans als eindresultaat.

8. Clubmatch Kortrijk 15 november 2008.

 De Keurmeesters:  

Dhr. Spruyt (tervuren-reuen)
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Dhr. Aertgeerts (laekense + Mechelaars)

Dhr. Mme Van Deijl (tervuren-teven)

Dhr. Desschans (groenendael). 

 Commissarissen: Vermeire Francine & Lucien.

 De advertentie voor de catalogus Eurodogshow werd al aangeleverd.

 Het partnershipcontract werd ondertekend en verstuurd naar Eurodog.

 Inschrijvingsformulieren opstellen en verdelen. 
Geert zal het nodige doen en eveneens online inschrijven mogelijk maken.

 De inschrijvingen moeten naar het secretariaat gestuurd worden.

9. Activiteiten plan 2009.

 Geannuleerd.

10. Huishoudelijk reglement en aanvullende reglementen (vademecum).

 Volgende vergadering wegens geen vertaling beschikbaar.

11. Clubblad:

 Uitgave maart/april 2008 en mei/juni 2008.

 Bevestiging offerte van Fabrice (€ 508 voor 300 exemplaren van 24 blz.) ?

De offerte werd bevestigd, we zullen het clubblad binnenkort via Fabrice laten maken.

12. Nieuw fokreglement K.M.S.H. 

 Er wordt afgewacht tot dit reglement in voege komt.

 Rondvraag.

 JP vraagt om de mogelijkheid na te gaan om bodywarmers aan te kopen, misschien 
enkele standaardmaten om te verkopen op de stand in Wavre  akkoord, prijs per stuk: 
€ 5,95 + 2 keer de clichés en minimum 30 stuks afname.  Monique zal ter plaatse gaan om
de kwaliteit te bekijken en zal dan verslag  uitbrengen.

Einde vergadering: 22:20
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