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Notulen Vergadering Raad van Bestuur op 23-04-2011,
Aansluitend aan de Algemene ledenvergadering.

Adres: Sportcentrum Ganshoren -Vandervekenstraat 114 -1030 Brussel.

1. Controle aanwezigen en opening vergadering.

 Aanwezig: Monique Gieres, Johan Weckhuyzen, Nora Figoureux.

 We verwelkomen Nora als nieuw verkozen lid van de raad van bestuur.

 Voorval Dhr. Alfons Den Hond: Alfons heeft zijn lidmaatschapsbijdrage voor 2011 betaald op 8 
april 2011. Gezien de vereniging verplicht is om de statuten en reglement te respecteren werd 
Dhr. Den Hond als ontslagnemend beschouw op 1 april 2011. Dhr. Den Hond werd vervolgens als 
nieuw lid ingeschreven op 8 april 2011 in de hoedanigheid als toegetreden lid. Dit heeft als gevolg
dat Dhr. Den Hond niet meer zetelt in de raad van bestuur. Deze informatie werd eveneens 
aangekondigd op de Algemene Ledenvergadering op 23.04.2011.

2. Goedkeuring verslag vergadering 24.03.2011.

 Opmerking door Geert bij punt 12 van de dagorde: na onderzoek van de statuten en het 
huishoudelijk reglement blijkt dat het verhogen van het lidgeld een aangelegenheid is voor de 
raad van bestuur. Dit zolang we het bedrag van € 100 niet overschrijden (zie artikel 15 uit de 
statuten).

3. Kasverslag. 

 Zichtrekening: € 3.939,59

 Spaarrekening: € 20.072,46

 Totaal: € 24.012,05

4. Brieven in & uit.

 We ontvingen een schrijven van Dhr. Jean-Marie Vanbutsele met meerdere vragen/voorstellen.

 Ter promotie van zijn nieuw uitgegeven boek over de Belgische Herders zou hij graag 
een advertentie (1/2 pagina) plaatsen in de catalogus van de Speciale op 5 juni 2011. 
Ter compensatie schenkt Jean Marie een kristallen vaas “Val Saint-Lambert”.

 Na overleg werd dit voorstel aanvaard. Het nodige zal gedaan worden.

 Ter gelegenheid van de Speciale, voorziet de club een stand? Dit met informatie om lid 
te worden en andere?

 De club zal een verkoopstand integreren in het secretariaat op het terrein. Hier 
kunnen we dan ook het boek te koop aanbieden.

 Ter gelegenheid van 4 en 5 juni, zou de club geïnteresseerd zijn om enkele exemplaren 
aan te kopen als aandenken voor de keurmeesters?
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 Ook hier een positieve beslissing. Dit is eens iets anders dan altijd een fles wijn 
en/of pralines te geven als aandenken.

 De commissie tentoonstelling zal dit alles opvolgen voor de World Dog Show en de Speciale. De 
secretaris zal Dhr. Van Butsele op de hoogte brengen van de beslissingen.

5. Clubblad.

 Geert meldt dat het clubblad in volle voorbereiding is. Verschijning is voorzien eind april.

6. Eventuele aankopen van banners of vlaggen met het club logo.

 Wegens nog onvoldoende informatie beschikbaar uitgesteld naar de eerstvolgende vergadering 
RvB.

7. World Dog Show FMBB 2011 & Speciale 2011.

 Monique toont een catalogus met mooie rozetten, en vraagt om deze aan te kopen als 
aandenken i.p.v. bekers. De catalogus vermeldt ook een website: www.rosettes.co.uk

 Gezien de beslissing (vergadering 24.03.2011) om de aandenkens aan te kopen via Euro
Joe, zullen we aan Euro Joe de vraag stellen indien ze dit in hun assortiment hebben 
(Geert zal dit navragen).

8. Financiële transacties vereniging & kringgroepen.

 Door de aanhoudende problematiek met de opvolging van de betalingen naar de KMSH en de 
VdA toe werd het volgende beslist:

 Bij ontvangst van de toelating KMSH zal een kopij gestuurd worden naar de werkelijke 
inrichter van de wedstrijd.

 Na de wedstrijd moet de inrichter de nodige informatie binnen de week doorgeven aan 
het secretariaat die dan de betalingen voor de VdA zal uitvoeren.

 Bij ontvangst van de factuur van de KMSH zal de club de betaling direct uitvoeren.

 De betalingen worden achteraf teruggevorderd door de K.U.C.B.H. aan de inrichter.

9. Speciale 2012.

 Belangrijke beslissing. 

 De editie “Speciale 2012” zal plaatsvinden op de eerste zaterdag van de maand mei. 
Vanaf nu is de datum voor elk jaar vastgezet op de eerste zaterdag van de maand mei. 
Deze informatie zal verspreid worden via het clubblad en via de website. Ook de 
verenigingen in het buitenland zullen op de hoogte gebracht worden.

 Locatie Editie Speciale 2012.

 Gezien de editie “Speciale 2011” doorgaat in het Nederlandstalige landsgedeelte zullen 
we in 2012 terug opteren voor het Franstalig landsgedeelte. Monique stelt voor om, 
wegens de positieve ervaringen, terug naar “Le Meilleur Ami de 
l ’Homme” te Gerpinnes te gaan. De RvB is akkoord met dit voorstel. Monique zal 
contact opnemen met deze vereniging en ons op de hoogte houden.

 Keurmeesters:
Monique stelt voor momenteel twee buitenlandse keurmeesters voor: 

 Mme. Lisbeth MACH  - Oberwilerstr.18-Ch - 6062  WILEN - superstar.mach@bluewin.ch

 Mr. Wilfried PEPER - Weiten Behrerweg, 29 - D- DORTMUND
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 De raad van bestuur is akkoord met dit voorstel. Details en verder, aanvulde voorstellen
zullen op de eerstvolgende vergadering ingediend worden. 

10. Voorstel: Vergoeding van € 0,20 per kilometer voor verplaatsingen leden raad van bestuur naar 
vergaderingen.

 Voorstel van Geert om deze vergoeding toe te kennen werd geargumenteerd als volgt:

 Als we kijken naar, laat ons stellen, de afgelopen 15 jaar, dan heeft nog nooit iemand 
van het bestuur een tegemoetkoming gevraagd voor de werkelijke verplaatsingskosten 
om de vergadering bij te wonen.

 Omdat het alsmaar duurder wordt (we zijn op weg naar € 2.00 per liter brandstof) is het
niet meer houdbaar om deze kost zelf te blijven dragen als lid van de RvB.

 De raad van bestuur volgt deze argumentatie volledig en keurde het voorstel unaniem 
goed. 

 De beslissing treedt in werking vanaf de eerstvolgende vergadering RvB.

11. Rondvraag.

 Monique & Nora:

 Stellen voor om een programma uit te werken die de fokkers/leden een soort van 
beloning geeft als ze nieuwe leden aanbrengen.

 Monique & Nora zullen een gedetailleerd voorstel uitwerken om op de 
eerstvolgende vergadering RvB voor te stellen.

 Johan:

 We ontvingen via de FMBB een aanvraag wildcard voor het WK FMBB 2011 van Dhr. 
Mario Verslijpe.

 In de brief is een argumentatie voor de aanvraag en een opsomming van zijn 
resultaten aanwezig. 
Na bespreking besluiten we dat de deur niet mag opengezet worden voor een 
overvloed aan aanvragen van wildcards in de toekomst. We kunnen  niet het 
risico lopen om een precedent te scheppen. Daarvoor zullen we alle toekomstige 
aanvragen zeer grondig evalueren.
In het geval Dhr. Mario Verslijpe staan we positief tegenover de aanvraag. We 
moeten wel een attest krijgen van de dierenarts die de hond gehandeld heeft als 
bewijs van de argumentatie in de brief. De secretaris zal in eerste instantie de 
bewijzen opvragen aan Dhr. Verslijpe. De aanvraag moet eveneens voor de 
eventuele definitie goedkeuring eerst nog voorgelegd worden aan de 
Sportcommissie, afdeling GHP.

12. Afsluiting vergadering.

 De vergadering werd afgesloten om 13u.40


