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Notulen Vergadering Raad van Bestuur op 25 / 09 / 2008.
Adres: Station Texaco, Groot Bijgaarden, richting Oostende.

Dagorde:

1. Controle aanwezigen en opening vergadering.
 Aanwezig: Monique Gieres, Johan Weckhuyzen, Geert Bouckaert.
 Verontschuldigd: Jean-Pierre Lison(ziek), René Blockx(werk), Cécille Detienne. 
 Johan opent de vergadering om 19:50 en heet de aanwezigen welkom.

2. Lezing en goedkeuring verslag vergadering 31-07-2008.
 Na voorlezing werd het verslag goedgekeurd.

3. Kasverslag.
 Zichtrekening: € 1.621,01
 Spaarrekening: € 12.000
 Totaal: € 13.621,01

4. Brieven in & brieven uit.
 Alle inkomende en uitgaande brieven werden behandeld, waar nodig zal een antwoord 

gestuurd worden door de secretaris.
5. Speciale 1 Juni 2008 – Overzicht.

 Dit overzicht is niet beschikbaar wegens de afwezigheid van Jean-Pierre.
6. Clubmatch Kortrijk 15 november 2008.

Keurmeesters:

groenendael alle klassen  r + t
toutes classes  m + f Desschans E (B)

Tervueren
alle klassen  t
toutes classes  f van Deijl W (ned)

Tervueren alle klassen  r
toutes classes  m

Spruyt  D  (B)

Mechelaar / malinois 
Laekense / Laekenois 

alle klassen  r + t
toutes classes  m + f Aertgeerts  F  (B)

Ringmeesters:
 Mr. Beulens-Kiekens in de ring van  Mevr. Van Deijl.
 Vermeire Francine & Lucien in de ring van Dhr. Aertgeerts.
 Vermeylen saskia & Mme. Desschans in de ring van Dhr. Desschans.
 Den Hond Alfons & Detienne Cécile in de ring van Dhr. Spruyt Dirk.

Monique zal deze personen informeren voor het volledige verloop van de tentoonstelling.
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Bekers.
We zullen eerst bij Johan thuis kijken wat we nog aan overschot van bekers hebben uit 
vorige edities om deze te gebruiken voor de 15de. Ook zullen we informeren bij Jean-Pierre 
waar hij de bekers normaal koopt.
Attentie voor de keurmeesters. 
Johan zal zorgen voor een encyclopedie (klein formaat) voor alle Keurmeesters, de heren 
Keurmeesters krijgen nog een fles Cognac, de vrouwelijke Keurmeester krijgt een bos 
bloemen of een doos pralines. 
Keurverslagen. 
We vragen eerst aan Jean-Pierre indien hij nog blanco keurverslagen in zijn bezit heeft, in 
geval van niet, dan zullen we er zelf maken. 
Wedstrijdcatalogus. 
De wedstrijdcatalogus  zal verzorgt worden door Fabrice Verreckt, de deelnemerslijst zal 
door Geert Bouckaert naar Fabrice gestuurd worden.
Advertenties.
Advertenties die momenteel in het clubblad staan zullen gratis overgenomen worden  in de
wedstrijdcatalogus ter compensatie voor het onregelmatig verschijnen van het Clubblad. 
Geert zal de drukker vragen om de advertenties door te sturen naar hem en dan 
doorsturen naar Fabrice. 
Diner op zaterdagavond.
We dineren op zaterdagavond met de Keurmeesters  en de Raad van Bestuur in eurodog, 
vragen aan eurodog.  Monique nodigt de Keurmeesters uit.
Ontbijt Keurmeesters.
Informatie zal gevraagd worden aan Eurodog door Geert.  
Geluid.
Geert zal de mobiele geluidsinstallatie meebrengen.
Kalenders.
Monique vraagt om kalenders 2009 te koop aan te bieden, werd goedgekeurd, doch we 
nemen 4 exemplaren om ten toon te stellen en leveren enkel op bestelling. Dit om 
onnodige kosten te doen en te vermijden dat we met kalenders over blijven zitten.
Nummers.
De nummers worden beschikbaar gesteld door Eurodog (1, 2, 3, 4).
Nummers deelnemers.
Worden voorzien door Johan.

7. Huishoudelijk reglement en aanvullende reglementen (vademecum).
 De vertaling van het huishoudelijk reglement werd vandaag bezorgd en zal op de 

eerstvolgende vergadering behandeld worden.
8. Clubblad.

 Johan is klaar met het clubblad en dit zal in de eerstvolgende dagen naar de leden 
verstuurd worden. Met een verontschuldiging voor het uitblijven van de normale edities.

9. Het clubblad vanaf Juli-Augustus 2008 zal door Fabrice Verreckt verzorgt worden. We hebben 
een speciaal e-mailadres om onze informatie naartoe te sturen: urcbb@muzoo.be Wie het 
uiteindelijke drukwerk zal uitvoeren werd nog niet beslist, voorkeur gaat naar onze 
gewoonlijke drukker om reden dat hij dichtbij Johan en Geert woont. Kwestie van de mailing 
vlot te laten verlopen. Geert heeft navraag gedaan i.v.m. PDF drukwerk en volgens de drukker 
vormt dit geen probleem. Ook de prijs zal daardoor een beetje zakken of we kunnen naar 
kleurendruk overschakelen indien de prijs ongeveer gelijk blijft.
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10. Sportkalender 2009.
 Voorstel om de Speciale op 23 of 24 mei 2009 in Gerpinnes te organiseren wegens het 

niet meer beschikbaar zijn van de terreinen te Nieuwerkerken. We kregen enkele foto’s 
van de kantine en de terreinen, Monique zal zelf ter plaatse gaan om dit te bekijken. 
Johan en Geert kennen het terrein omdat daar al verschillende wedstrijden plaatsvonden 
voor het ‘werk’. Ingeval we definitief niet kunnen organiseren in Nieuwerkerken kiezen 
we voor Gerpinnes.

 De Clubmatch 2009 zal zoals gewoonlijk in partnership met Eurodogshow gepland 
worden.

 Monique vraagt om een wandeldag in te richten, iedereen is akkoord, we zetten op onze 
volgende vergadering een datum vast.

11. Rondvraag.
 Niets.

Alle beslissingen tijdens deze vergadering werden genomen bij unanieme stemming.
Aanwezig voor de stemmingen: Johan Weckhuyzen, Monique Gieres, Geert Bouckaert.
Vertegenwoordigd via volmacht voor de stemmingen: Cécile Detienne via gevolmachtigde Geert 
Bouckaert.


