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Notulen Vergadering Raad van Bestuur op 26.12.2013 om 19.00 uur.
Adres: Station Texaco, Groot Bijgaarden, richting Oostende.

Notulen:

1. Controle aanwezigen en opening vergadering. 

 Aanwezig:

 Monique Gieres, Geert Bouckaert, Nora Figoureux, José Buggenhout.

 Verontschuldigd: 

 Johan Weckhuyzen.

 De voorzitster verwelkomt de aanwezigen en opent de vergadering om 19.00 uur.

2. Goedkeuring notulen vergadering 29.10.2013.

 De notulen werden unaniem goedgekeurd en ondertekend.

3. Kasverslag.

 Zichtrekening: € 3.698,46.

 Spaarrekening: € 20.540,29.

 Kassa: € 1.264,74.

 Totaal: € 25.503,49.

4. Brieven in & uit.

 Brief van de VdA met de data voor de verschillende jaarlijkse vergaderingen.

 Uitgaande brief naar de VdA met het voorstel tot aanpassing van de eindejaar documenten.

5. CQN 13.10.2013 4-Bel Brabant.

 Via een anonieme bron werd vernomen dat er een hond heeft deelgenomen die niet op de 
lijst aanwezig is. Deze hond mocht dus niet deelgenomen hebben.

 Vervolgens was er melding van onregelmatigheden i.v.m. het uitvoeren van het programma.

 Blijkt dat sommigen volgens het oude en anderen volgens nieuwe programma aan 
het interpreteren waren. Deze melding berust dus op een foute communicatie. 

 Toch opletten voor de volgende wedstrijden i.v.m. toegelaten honden.

6. Aanvraag tot verplichting HD onderzoek voor Belgische Herders (Monique).

 Wij wensen een aanpassing naar het verplichten van HD controle voor het fokken. Een brief 
zal gestuurd worden naar de K.U.C.B.H. fokcommissie om de procedure op te starten.

7. WGH-ECU filmpje: Vraag Alfons Van Den Bosch.

 Fons stelde de vraag om het filmpje van de K.U.C.B.H. te mogen gebruiken op de 
Keurmeesters vergadering in september 2014.

 Het bestuur hiervoor de toestemming. De secretaris zal Fons Van Den Bosch 
hiervan op de hoogte brengen.
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8. Vraag link club op website www.gezondepups.be 

 Na overleg werd via stemming (3 voor,2 tegen) beslist om de link te laten plaatsen op deze 
website. De secretaris brengt de website beheerders op de hoogte.

9. Vraag voor link op onze website van http://www.clawwear.be/ (Lid Vandeweyer Hans)

 Gezien het hier over een commerciële link gaat moeten we de regelgeving vzw’s volgen.

 De link kan toegestaan worden mits een aanvraag via een advertentie in het clubblad van 
€ 140,00 per jaar. Het secretariaat brengt Mr. Vandeweyer op de hoogte.

10. Ras Speciale 03.04.2014 met CAC.

 Voor alle informatie, zie bijlage “Organisatienota Ras Speciale 2014”.

11. Clubblad - Revue.

 Editie oktober – november – december.

 Deze (voor Nora laatste) editie werd op 26.12.2013 in drukopdracht gezet. Hopelijk
kunnen we nog versturen voor het jaareinde. 

 Enkele pagina’s zijn terug niet zoals Nora ze ingegeven heeft op de Editoo website.

 Nieuw voorstel Editoo: aanbrengen pdf bestand voor druk.

 De drie offertes werden vergeleken. Besloten wed om nog bijkomende informatie 
te vragen voor de offertes die Monique aangebracht heeft. Pas dan zullen we een 
definitieve beslissing nemen.

 Opmaak clubblad vanaf 2014.

 Monique en haar team zullen vanaf 2014 het clubblad volledig voor hun rekening 
nemen. 

 Alle informatie moet vanaf nu naar Monique gestuurd worden.

 Ingeval ook de verzending via Monique geregeld zou worden, dan moeten we het 
contract met de postdiensten laten aanpassen.

 In de toekomst zullen meerdere pagina’s in kleur kunnen uitbrengen. Dit heeft te 
maken met de sponsor die ons clubblad financieel zal ondersteunen voor € 800 
per jaar.

 We voorzien in elke uitgave een A4 pagina voor de sponsor.

 Op al ons drukwerk en op onze website zullen we eveneens de sponsor logo 
permanent laten verschijnen.

12. Logo K.U.C.B.H.

 Voorlopig nog wachten op de definitieve versie van het nieuwe logo in hoge resolutie.

 Zodra dit klaar is kunnen we starten met de zelfklevers (400 stuks) en de kledij. 
De zelfklevers zullen verkocht worden aan € 5,00 per stuk.

 Het versturen van de kledij zal gebeuren met de normale pakjes post. 
Na bestellingen zal de correcte prijs berekend worden (inclusief verzending en verpakking) 
en meegedeeld worden aan de koper. Opsturen zal pas gebeuren na betaling.

 Er zal een rekening voorzien worden voor de Fund Raising commissie waar José via Home 
Bank toegang heeft. De secretaris brengt dit in orde.
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13. Fund Raising Commissie.

 De Fund Raising commissie (meer bepaald José) heeft een sponsor gevonden voor 3 jaar, 
“Versele Laga” Bento. Het jaartotaal bedraagt ongeveer € 1800, daarnaast zal ook kledij 
voorzien worden voor de WK teams en podiumprijzen voor al onze evenementen.

 Hierdoor zullen we enkele selectiereglementen moeten aanpassen. 
Zal opgevolgd worden door Geert.

 Voor verdere details, zie mail José.

14. Rondvraag.

 Niets.

15. Einde vergadering.

 22.00 uur.


