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Notulen Vergadering Raad van Bestuur op 29.10.2013.
Adres: Waaienbergstaart 6 te 3090 Tombeek.

1. Controle aanwezigen en opening vergadering. 

 Aanwezig:

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

 Verontschuldigd :

 Johan Weckhuyzen.

 De voorzitster verwelkomt de aanwezigen en opende de vergadering om 19.30 uur.

2. Goedkeuring notulen vergadering 26.06.2013.

 Deze notulen werden vooraf via email aan de bestuursleden bezorgd ter inzage. Volledig 
voorlezen is dus niet nodig. De notulen werden unaniem goedgekeurd en ondertekend.

3. Kasverslag.

 Zichtrekening: € 3.563,78

 Spaarrekening: € 20.540,29

 Kassa: € 1.619,42

 Totaal: € 25.723,49

4. Brieven in & uit.

 Alle brieven werden behandeld, er zijn geen antwoorden noodzakelijk.

5. Sportkalender 2014 – 2015.

 De informatie voor de wedstrijden in 2014 werd merendeels ontvangen. Wij nemen contact 
op met de kringgroepen en commissies om de ontbrekende informatie te bekomen. Een 
volledige lijst zal aan het bestuur  bezorgd worden, op de website geplaatst worden en in het
clubblad gepubliceerd worden.

6. Planning Algemene Ledenvergadering 2014 over 2013

 Datum:

 Na overleg werd de datum 21.02.2014 weerhouden.

 Locatie:

 Het koetshuis - Strijtemplein 15 – 1760 Roosdaal 

 Dagorde:

 De secretaris stelt de dagorde voor. Deze werd goedgekeurd door het 
bestuur.

 De uitnodiging zal in het clubblad geplaatst worden.

7. Ras Speciale 03.05.2014 met CAC.

 Locatie:
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 Na het bekijken van de terreinen en overleg over de parkeermogelijkheden werd 
de locatie als goed bevonden en aanvaard.

 Overeenkomst met lokale vereniging:

 We ontvingen via email het voorstel van de Tombeekse Hondenvrienden (zie 
bijlage).

 Graag hadden we, om elk mogelijk probleem en discussie te vermijden, een 
door beide partijen ondertekende versie. De ondertekening kan door 
Monique als voorzitster en door de verantwoordelijke van de Tombeekse 
Hondenvrienden.

 Wij zijn akkoord met het voorstel, enkel de middagmalen zullen door ons verkocht 
worden aan de prijs van € 15,00. Dit via reservering vooraf.
Er zal zeker voldoende vlees zijn omdat er de dag na onze tentoonstelling nog een 
evenement is op dezelfde locatie.

 José zal een sponsor zoeken en het bestuur op de hoogte houden over de vorderingen en de 
eventueel verkregen sponsoring.

 We zullen zelf uitkijken om een aantal plastiek paaltjes aan te kopen om de ringen te 
plaatsen. Het moet mogelijk zijn om lint aan deze paaltjes te bevestigen (eventueel van de 
sponsor) Nora zal de correcte afmetingen voor de ringen bezorgen aan Geert. De opvolging 
voor de aankoop zal door Geert gebeuren. Hij zal eveneens het  bestuur op de hoogte 
houden. 

 De lokale vereniging zal samen met Monique de ringen opzetten de vrijdagavond voor de 
tentoonstelling.

 De verdeling van de prijzentafel zal op de volgende vergadering in detail besproken worden. 
We zullen, zoals voor de vorige editie, een organisatienota opstellen. Deze nota zal gebruikt 
worden om de organisatie in detail op te volgen zodat er niets kan mislopen.

 Monique werd aangeduid als organisatieverantwoordelijke. 
Reden is dat Monique zeer dichtbij de wedstrijdlocatie woont.
Uiteraard dienen alle belangrijke beslissingen genomen te worden via overleg met het 
bestuur en de opvolging genoteerd te worden in de organisatienota.

 Het ringpersoneel moet zeer goed gebrieft worden vóór aanvang van de tentoonstelling.

 Bekers: zal op de volgende vergadering besproken worden.

 Nora: mogelijkheid om een aanwezigheidstombola te organiseren.

 Goed idee, zal in detail besproken worden op de volgende vergadering.

8. Clubblad - Revue.

 Editie juli – augustus – september.

 In orde, werd verstuurd naar de leden in de derde week van oktober 2013.

 Editie oktober – november – december.

 Deze laatste editie voor 2013 moet verschijnen en verstuurd worden in de laatste 
week van december 2013. Dit omwille van de officiële mededelingen.

 Aan Monique werd gevraagd om het voorwoord te schrijven voor deze 
laatste editie dit jaar. Moet met vertaling een volledige pagina beslaan, 
eventueel met een afbeelding.

 Melding van Nora ontheffing taak clubblad.

 Nora zal de laatste editie van 2013 zeker nog maken. Vanaf 2014 zal Nora het 
clubblad niet meer opstellen. Een oplossing moet dringend gezocht worden voor 
de eerste editie in 2014, ongeveer eind maart.

 Opzeggen Editoo.



 Zoals unaniem besloten (via email overleg) werd het contract met Editoo 
opgezegd.

 Nieuw voorstel Editoo: 

 Aanbrengen pdf bestand voor druk.

 We hebben een offerte ontvangen van Editoo voor een contract op 
jaarbasis. Dit voor het aanleveren van een bestand in PDF formaat.

 We zullen aan onze vorige drukker (Vanhonsebrouck) ook een 
offerte aanvragen om te kunnen vergelijken. 

 Aanvraag offerte werd ingediend op 04.11.2013 bij 
Drukkerij Vanhonsebrouck te Gistel. Hij heeft gemeld dat hij 
het clubblad niet aaneen  lagere prijs kan maken dan Editoo.

 José zal de mogelijkheden onderzoeken om het clubblad te laten sponsoren. Op die manier 
kunnen we misschien meerdere pagina’s in kleur laten verschijnen.

 Voor de laatste editie 2013 moet alles aangeleverd worden in MS Word formaat aan Nora.
Enkel de pagina’s die volledig afgewerkt en in het goed formaat zijn mogen in PFD naar Nora 
gestuurd worden.

 Geert:

 Buitenkant kaft vooraan (BK IPO 2013) en achteraan (nieuw logo), 
infopagina, IPO, Mondioring, werk, Algemene vergadering, aanvraag 
advertenties in clubblad, kalender 2014.

 Nora: 

 Gehoorzaamheid.

 Monique: 

 Voorwoord met eindejaar wensen.

 Geert zal aan Editoo vragen om de laatste editie 2013 in PFD formaat te mogen aanleveren.

 Vraag werd verstuurd naar Editoo op 03.11.2013.

 Editoo wenst niet af te wijken van het contract en meldt dat dit zelfs een 
meer kost zou betekenen. De laatste editie moet dus op de “normale” manier
opgesteld worden.

9. Voorstel eindejaar formulieren aan VdA.

 Geert legt een voorstel op tafel om de eindejaar formulieren af te schaffen en er een digitale 
versie van te maken.

 Het bestuur gaat unaniem akkoord met dit voorstel.

 Geert heeft dit voorstel doorgestuurd naar de VdA op 03.11.2013.ter 
evaluatie.

 Dhr. Vanlerberghe stelt dat dit een interne aangelegenheid is voor 
het secretariaat van de VdA. Volgens de vzw wetgeving heeft de 
Algemene vergadering wel degelijk inspraak hierover. Het voorstel 
werd dan ook zoals afgesproken naar de VdA gestuurd om op 
agenda geplaatst te worden van de Algemene Ledenvergadering 
VdA in  2014.

10. Logo K.U.C.B.H.

 We hebben het ontwerp nagezien en nog een beetje aangepast. José zal dit laten uitwerken 
en het bestuur het nieuwe ontwerp bezorgen zodra dit klaar is.



11. Aanvraag  intervariëteit fok van Broeckx Brigitte. 

 Mevr. Broeckx heeft een aanvraag ingediend voor een intervariëteit tussen een Mechelaar 
en een Lakense. Deze aanvraag en het bijhorende dossier werd overgemaakt aan de 
fokcommissie van de K.U.C.B.H.  Wij ontvingen het advies van de fokcommissie  (zie bijlage). 
Na het bespreken van deze bevindingen door het bestuur werd beslist om het advies te 
volgen. Zelfs al zijn er enkele punten waarmee we niet volledig mee akkoord gaan, er is op dit
moment geen meerwaarde in deze aanvraag.

 Het advies van de fokcommissie en de raad van bestuur zal doorgestuurd worden naar de 
KMSH ter informatie.

 Informatiepakket werd naar de KMSH gestuurd per e-mail op 03.11.2013., er werd 
nog geen antwoord ontvangen.

12. Fund Raising Commissie.

 Verslag vergadering van 13.09.2013.

 Het verslag werd doorgenomen, hieruit blijkt dat een tweede vergadering zal 
moeten gepland worden, dit o.a. wegens het te kleine aanwezigheidsaantal . 
Op deze tweede vergadering dienen alle punten hernomen te worden en een 
duidelijke structuur opgezet te worden.

 Bespreking verdere ontwikkelingen voor deze commissie.

 Er moet een concreet en volledig voorstel uitgewerkt worden door de Fund Raising
Commissie. Dit voorstel moet door de raad van bestuur besproken en 
goedgekeurd worden alvorens voorgesteld te worden aan de verschillende 
commissies en de leden op een vergadering.

 In het huidige voorstel zijn inbegrepen (niet beperkend); 

 Zoeken van een algemene sponsor voor alle disciplines, de website en het 
clubblad (uitvoering door de Fund Raising commissie).

 Verkoop van kledij met logo club en eventuele algemene sponsor.

 Verkoop stickers (nog te ontwerpen).

 Plaatsen van een stand “Fund Raising” op onze verschillende en andere 
evenementen. (altijd in overleg met de organisaties ter plaatse).

 De verkoop van promomateriaal kan via de stand, het clubblad, de 
website, enz.…

13. Rondvraag.

 Monique:

 Invoering verplichting tot HD controle voor het fokken?

 Wegens tijdsgebrek op deze vergadering zal dit punt geagendeerd worden 
op de eerstvolgende bestuursvergadering.

 Verkoop dekbed voor honden, verkoop via de club?

 Indien er geen hoge afname vooraf dient te gebeuren en er toch een 
winstmarge kan gemaakt worden, dan kan dit overwogen worden. Ingeval er
een te hoge afname vooraf moet gebeuren en er geen winst gemaakt kan 
worden, dan is het besluit negatief.

14. Einde vergadering.

 23.00 uur.


