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Notulen Vergadering Raad van Bestuur op donderdag 27.10.2011
Adres: Station Texaco, Groot Bijgaarden, richting Oostende.

Dagorde:

1. Controle aanwezigen en opening vergadering.

 Alle leden van de RvB zijn aanwezig.

 De vergadering werd geopend om 20:00

2. Goedkeuring verslag vergadering 17.05.2011.

 Het verslag werd na voorlezen unaniem goedgekeurd.

3. Kasverslag. 

 Zichtrekening: ·€ 3245,30

 Spaarrekening: ·€ 20.072,46

 Kas Cash: ·€ 1000,00

 Totaal: ·€ 24.317,76

4. Brieven in & uit.

 Brief 1: aanvraag plaatsen advertenties via de vereniging.

 We ontvingen een brief van securitas met de vraag om via onze vereniging 
advertenties te plaatsen op verschillende media. Daar gaan we wel op ingaan, 
maar eerst doen we navraag wat de mogelijke voordelen zijn voor ons. We kijken
om een financiële vergoeding te verkrijgen. Daarvoor onderzoeken we de 
marktprijzen.

 Brief 2,3 en 4: klachten van deelnemers aan de tentoonstelling op 28 augustus 2011 te 
Mons. 

 Na het lezen van deze brieven blijkt het drie keer over dezelfde voorvallen te 
gaan. We kunnen dus besluiten dat de aangegeven gebeurtenissen waarheid zijn.
We zullen een antwoord bezorgen aan de briefschrijvers met de melding dat we 
hun informatie doorgeven aan de KMSH en eveneens de mogelijkheid uitleggen 
dat ze eventueel een klacht kunnen neerleggen. Monique zal een voorbeeldbrief 
opstellen in het Frans. Een kopie van de brieven zal ter informatie aan de KMSH 
bezorgd worden.

5. Speciale 2011.

 Na een wat rommelige start en de nodige kleine problemen kenden we een zeer positieve 
speciale. Het overschot voor de clubkas komt op € 1691,65. Dit blijkt een goed resultaat te 
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zijn als we rekening houden met de gedane aankopen die we verder kunnen gebruiken op 
onze volgende tentoonstellingen.

 Het dossier Pietro Bottagisio. 
Als reactie op de brief die wij, ter informatie, naar de KMSH stuurden ontving Geert een 
uitnodiging van de tuchtcommissie om te verschijnen als getuige i.v.m. het voorval op de 
FMBB tentoonstelling. Geert heeft zich laten vertegenwoordigen door Monique en nog een
aantal andere rechtstreekse getuigen. De tuchtcommissie hoorde deze op 22.10.2011 voor 
het dossier Pietro die tijdens het keuren de rasstandaard niet gevolgde, zelfs na de 
interventie van een andere Keurmeester. De uitspraak zal binnenkort volgen en wij zullen 
daarover ingelicht worden. 

6. Speciale 2012.

 Na bespreking werden de deelnameprijzen licht aangepast. De baby, puppy en
veteranenklasse zal € 20,00 bedragen. Alle andere klassen € 40,00. De leden krijgen een

korting van € 10,00.

 Voor de keurmeesters, ringpersoneel en andere helpers zal Monique een overzicht 
uitwerken en aan het bestuur bezorgen.

 Johan stelt voor om over de middag iets te organiseren voor de puppy’s, baby, enz.
valt nog verder te bespreken.

7. Clubblad.

 Het clubblad heeft een niet onbelangrijke vertraging opgelopen. Redenen hiervoor; 
organisatie WK FMBB en de rugoperatie van Geert. Hierdoor liep het clubblad nu al 
minstens vier maanden vertraging op. Momenteel is de voorbereiding halfweg en proberen
we de verdeling in de eerstvolgende twee weken af te werken.

8. Challenge 2012.

 De Challenge wordt afgeschaft wegens te weinig interesse van de leden.

9. Selectie 2012.

 De vraag is er om de selectie te organiseren op dezelfde dag van de Speciale.
argumenten zijn dat we al jaren op dezelfde locatie organiseren en er te weinig bekendheid
is over dit programma en de waarde ervan. Het voorstel werd goedgekeurd. We vragen wel
aan Fons Den Hond om, indien hij wil, de praktische organisatie op zich te nemen. Het 
secretariaat zal hiervoor het nodige doen. 

10. Rondvraag.

 Johan: om de selectie te promoten kunnen we een filmpje opnemen en daarin alle 
oefeningen tonen. Daarnaast een uitgebreide beschrijving van het programma en zijn 
waarde. Om dit te bekomen zullen we op een zaterdag of zondag afspraak maken. 
dit zal gebeuren op dezelfde manier zoals we onze vergaderingen plannen.
We moeten ook zorgen voor geleiders met hun honden en de nodige pakwerkers.

 Per uitzondering heeft de RvB besloten om de taksen van de WGH wedstrijd op 16.10.2011 
in Kringgroep 4 Bel Brabant op last van de club te houden. Dit op vraag van de kringgroep.

11. Afsluiting vergadering.

 De vergadering werd gesloten om 23:15


