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Notulen Vergadering Raad van Bestuur op 27-01-2010 om 16u30.
Adres: Tempelierstraat 4 – 8470 Gistel.  

1. Controle aanwezigen en opening vergadering.

 Opening vergadering om 17.30u. 

 Aanwezig: Weckhuyzen Johan, Detienne Cécile, Bouckaert Geert.

 Verontschuldigd: Gieres Monique.

2. Goedkeuring verslag vergadering  29/12/2009.

 Het verslag werd na voorlezing goedgekeurd.

3. kasverslag.

 Zichtrekening: €  2557,00

 Spaarrekening: € 15716,14

 Totaal: € 18273,14

 De penningmeester meldt een grote uitgave binnen enkele dagen. Dit de 
betaling van de clubblad die 88 pagina’s dik is. Dit komt op een zekere 
meerprijs tegenover de normale uitgiftes.

4. brieven in & uit.

 Alle in en uitgaande post werd besproken. Waar nodig zal een antwoord gestuurd 
worden door het secretariaat.

5. Tentoonstelling met CAC 08 mei 2010 te Gerpinnes.

 De aanvragen naar de K.M.S.H. werden uitgevoerd.

 De inschrijvingsformulieren zullen in het eerstvolgende clubblad verschijnen en de 
online inschrijvingen zullen begin maart actief geplaatst worden.

 Door de afwezigheid van Monique hebben we nog geen nieuws over de eventuele 
medewerkers.

6. Challenge 2010.

 Er werd een voorlopig nieuw reglement opgesteld. Johan zal dit verder uitwerken 
om voor te leggen op de volgende vergadering.

7. Le Salon du chien le 6 juin 2010 (Monique).

 De vraag kwam om op dit evenement een stand te plaatsen ter promotie van ons 
ras. De RvB is hiermee akkoord. Monique zal dit verder opvolgen.
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8. Clubblad.

 1 meer dan een jaar onderbreking is het clubblad klaar. Het clubblad is 88 pagina’s 
dik.

 Er heeft zich vrijwillig iemand aangemeld om het clubblad te verzorgen. We zullen 
een vergadering beleggen met deze persoon om de nodige afspraken/voorwaarden
te maken/toe te lichten.

 Ingeval we tot een akkoord kunnen komen, dan zal alle informatie voor het 
clubblad naar deze persoon gestuurd worden.

 Aangezien we overgestapt zijn naar een driemaandelijkse uitgave hebben we iets 
meer tijd voor de opstelling. Het clubblad moet bij voorkeur in de laatste week van 
elk trimester bij de drukker liggen. Dit om de verzending in het begin van het 
volgende trimester te waarborgen.

9. Rondvraag.

 Algemene informatie
Cécile Detienne meldt dat ze zich niet herkiesbaar zal stellen voor een volgend 
mandaat.
Johan Weckhuyzen is uittredend en zal zich herkiesbaar stellen voor een volgend 
mandaat.
Geruchten hebben ons bereikt dat er enkele kandidaten zouden zijn om in de Rvb 
te komen. Wij moeten als RvB een neutrale positie behouden.

 Cécile merkt op dat Nora Figoureux op verschillende plaatsen in verschillende 
commissies zetelt en is hier niet mee akkoord.

10. Afsluiting vergadering om 20.30u.


