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Notulen Vergadering Raad van Bestuur op 09 / 01 / 2009 om 19:30u.
Adres: Station Texaco, Groot Bijgaarden, richting Oostende.

Dagorde:

1. Controle aanwezigen en opening vergadering.

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

 Afwezig: Cécile Detienne.

De aanvang van de vergadering werd door Dhr. Lison ernstig verstoord middels een verbale aanval
tegenover de secretaris en de voorzitster van de RvB. Tijdens deze aanval werden beiden 
meermaals beschuldigd van inbreuken tegen allerlei reglementen, grof beledigd en bedreigingen  
tot neerlegging van klachten, dit zowel op intern vlak als op burgerlijk vlak. Er werden eveneens 
afgewerkte zaken uit het verleden opgehaald die niet ter zake doen en als belediging ingezet tegen
de voorzitter. Deze gebeurtenissen zijn de oorzaak voor het niet behandelen van meerdere punten
op de dagorde.

Dhr. Bouckaert Geert zou volgens Dhr. Lison Jean-Pierre inbreuken gepleegd hebben tegen de 
statuten van de K.U.C.B.H. vzw.

Dhr. Lison klaagt Mevr. Gieres aan dat ze onbekwaam is om als voorzitter te fungeren binnen de 
RvB K.U.C.B.H. vzw.

Dhr. Bouckaert Geert zou Dhr. Lison verwijten (volgens Dhr. Lison) dat hij de goedkeuring van het 
huishoudelijk reglement tegenhoudt wegens het niet beschikbaar komen van de vertaling naar het
Frans. Volgens Dhr. Lison duurt dit al zes maanden. 
Dhr. Bouckaert stelt dat hij Dhr. Lison daar absoluut niet van beschuldigde omdat dit punt reeds 
langer dan twee jaar op de agenda staat zonder ook maar resultaat of afwerking te verkrijgen. 
Een eerste keer dateert van de vergadering RvB van 31 januari 2006, dit is de datum van het 
opstarten van de tijdelijke commissie"Huishoudelijk reglement".

Dhr. Lison Jean-Pierre verwijt de secretaris dat hij een "flamingant" is en de website op deze 
manier is opgesteld. 
 Dhr. Bouckaert Geert stelt dat hij al jaren vragende partij is om degelijke vertalingen te bekomen,
doch, tot op vandaag werden er veel beloften gedaan maar geen resultaten verkregen. Dhr. 
Bouckaert stelt eveneens dat hij zelf geen vertalingen wenst op te stellen wegens de 
onophoudelijk negatieve opmerkingen i.v.m.  schrijffouten.
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Dhr. Lison Jean-Pierre klaagt dat de verspreiding van het club nieuws in het Nederlands is en niet 
in het Frans. 
 Dhr. Bouckaert Geert stelt dat hij al jaren vragende partij is om degelijke vertalingen te bekomen,
doch, tot op vandaag werden er veel beloften gedaan maar geen resultaten verkregen. Dhr. 
Bouckaert stelt eveneens dat hij zelf geen vertalingen wenst op te stellen wegens de 
onophoudelijk negatieve opmerkingen i.v.m. schrijffouten, zelfs al werden de vertalingen niet 
door hemzelf gemaakt.

Dhr. Lison betwist de geldigheid van de volmacht van Mevr. Detienne Cécile, uitgereikt aan Dhr. 
Bouckaert Geert.
De volmacht zal niet meer gebruikt worden, maar dat neemt niet weg dat deze volmacht geldig 
is. Het is meer dan waarschijnlijk dat Mevr. Detienne Cécille haar ontslag zal aanbieden op de 
eerstkomende Algemene Vergadering.

2. Lezing en goedkeuring verslag vergadering 06/11/2008.

 Het verslag werd niet voorgelezen, verschoven naar de volgende vergadering.

3. Bespreking verslag vergadering van 25-09-2008 wegens foutieve berekening van het 
aanwezigheidsquorum, opgelegd door de statuten.

 Verschoven naar de volgende vergadering.

4. Kasverslag.

 Zie bijlage.

5. Brieven in & brieven uit.

 Alle in en uitgaande stukken werden toegelicht. Waar nodig zal een antwoord gegeven 
worden op de inkomende stukken door het secretariaat.

6. Jaarlijkse Algemene Statutaire Ledenvergadering 2009 – voorbereiding.

 De datum voor deze vergadering werd vastgelegd op 04 april 2009 om 10.00 u.
Geert zal informatie vragen i.v.m. het gebruik van de vergaderzaal in de sporthal te 
Ganshoren.

7. Speciale 1 Juni 2008 – Overzicht, details, afwerking.

 Verschoven naar de volgende vergadering.

8. Clubmatch Kortrijk 15 november 2008 – Overzicht, details, afwerking.

 Verschoven naar de volgende vergadering.

9. Speciale 2 mei 2009 te Gerpinnes – organisatie.

 Verschoven naar de volgende vergadering.

10. Huishoudelijk reglement en aanvullende reglementen.
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 Bijkomende punten, aangevraagd door René Blockx, te bespreken.

 Verschoven naar de volgende vergadering.

 Lezing en goedkeuring.

 Verschoven naar de volgende vergadering.

11. Clubblad.

 We hebben een eerste proef, niet volledig afgewerkt gekregen, omdat het bestand 
beveiligd was tegen afdrukken was er geen mogelijkheid om een evaluatie te maken.
wordt op de volgende vergadering verder behandelt.

12. Uniformiteit affiches voor alle evenementen (Geert).

 We kunnen een uniformiteit voor onze evenementen doorvoeren, maar gebruiken bij 
voorkeur de opstelling die in 2003 gebruikt werd voor het wereldkampioenschap.
een voorbeeld zal gemaakt worden.

13. Klacht De Goedt versus K.U.C.B.H. vzw (Geert).

 Het is duidelijk dat wij een schrijven dienen te richten aan de KMSH om de teruggave van 
de € 250 te bespoedigen. Het secretariaat doet het nodige.

14. Rondvraag.

 Lison: de Challenge gaat door zoals gepland.

Einde vergadering: 22.00u.
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