
Koninklijke Unie der Clubs voor Belgische Herdershonden vzw.
Union Royale des Clubs de Bergers Belges asbl.
K.K.U.S.H. – U.R.C.S.H. nr. 0007
Ondernemingsnummer : 465817061
Tempelierstraat 4  – 8470 Gistel
info@kucbh.be  |  info@urcbb.be |
 www.kucbh.be | www.urcbb.be |

Notulen Vergadering Raad van Bestuur op  14.01.2013 om 19u30.
Adres: Station Texaco, Groot Bijgaarden, richting Oostende.

1. Controle aanwezigen en opening vergadering.
Contrôle des participants et ouverture de la réunion.

 Alle leden van de raad van bestuur zijn aanwezig.
De vergadering werd geopend door de voorzitster om 7:45u.

2. Goedkeuring verslag vergadering 09.07.2012.
Approbation du rapport réunion de  09.07.2012.

 Het verslag werd na voorlezing unaniem goedgekeurd en door de bestuursleden ondertekend.

3. Kasverslag - Rapport de la trésorerie.

 Toestand op 14.01.2013 :

 Zichtrekening : € 4.969,03

 Spaarrekening : € 20.528,83

 Cash kassa: € 582,56

4. Brieven in & uit - Lettres rentrant & sortant.

 1: Brief van de Stad Nieuwpoort met toestemming voor het gebruik van het terrein in het 
sportcomplex. Dit voor de Ras Speciale.

 Johan & Geert volgend dit op en vragen een uitbreiding voor een lokaal en sanitaire 
voorzieningen.

 2: Brief van de NVBH met informatie over via internet aangekondigde “cross Breeding”.

 Deze informatie werd doorgestuurd naar de KMSH.

 3: Brief van de VdA met de melding dat onze club nu aangesloten is aan de sectie 5D Wandelsport.

 4: Aangetekende brief van Johan Weckhuyzen met kandidatuurstelling voor herverkiezing in de raad 
van bestuur.

 5: Aangetekende brief van Bpost Bank met de melding dat de club nog verplichtingen heeft aangaande
enkele rekeningen.

 Geert zal contact opnemen met deze diensten voor meer informatie.

 Werd opgelost en is niet meer van toepassing.

5. Sportkalender 2013 – Calendrier sportif 2013.

 De kalender 2013 voor de club werd voorgesteld en goedgekeurd.

6. Ras Speciale 25.05.2013 met CAC - Spéciale de Race 25.05.2013 avec CAC.

 Zie bijlage.

7. Algemene Ledenvergadering 2013 - Assemble générale des membres 2013.

 De dagorde werd goedgekeurd na verwijdering van punt 9 “Voorstel tot afschaffing clubblad”.

 De datum werd vastgezet op vrijdag 1 maart om 19:30 in de vergaderzaal, station Texaco te Groot-
Bijgaarden. Geert zal zorgen voor de zaal.
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8. Clubblad - Revue.

 Na grondig overleg werd beslist om een offerte aan te vragen aan de firma Editoo.
dit is een online “editor” voor het clubblad waar 3 personen tezelfdertijd kunnen aan werken.

 Zodra we deze offerte gekregen hebben, volgen we dit op via e-mail.

9. Jaarlijkse dotatie commissies.

 De dotatie werden goedgekeurd en zullen betaald worden aan de betreffende commissies.

10. Liste des expos, travail, nichées pour Daniel Thibault.

 Deze lijst zullen we niet invullen. Dit hebben we nog nooit gedaan.

11. Revue «  le coin des champions » Déclarations de saillies et de naissances.

 Monique zal de nodige gegevens insturen voor het clubblad naar Nora.

12. Annonce de réussite d’un ÉCU-WGH non conforme (chien blanc).

 Dit behoort niet tot onze verantwoordelijkheid.

13. proposition de quelques modifications pour l’ÉCU-WGH.

 We kregen een tekst binnen via Alfons Den Hond. 

 Elk bestuurslid zal deze tekst doornemen en haar/zijn bemerkingen via e-mail aan de 
secretaris bezorgen. Daarna bekijken we indien we een aanvraag tot aanpassing van het 
reglement zullen indienen bij de sectie 1B.

14. Organisaties wedstrijden i.s.m. andere verenigingen.
Organisations matchs en collaboration avec  autres associations.

 Door de communicatiefouten in 2012 hadden we wat problemen i.v.m. de betalingen.

 Om dit te voorkomen in de toekomst zal voor alle wedstrijden waar we voor de organisatie mee 
samenwerken met andere clubs de modaliteiten vooraf vastgelegd worden.

 Voor de sectie 1C (IPO) werd dit al lange tijd terug in een reglement geplaatst.

15. Verhoging kilometer vergoeding van € 0,20 naar € 0,25.

 Wegens de verhoogde brandstofprijzen vragen we een verhoging aan van € 0,05 per kilometer.

 Unaniem goedgekeurd en zal in het huishoudelijk reglement opgenomen worden.

16. Rondvraag - Tour de la table.

 Monique :

 Kan er een kilometervergoeding voorzien worden voor de promo stand K.U.C.B.H.?

 Dit werd goedgekeurd, betrokkene moet de aanvraag indienen na de bezochte 
tentoonstelling/wedstrijd met de benaming, datum en een kilometeropgave.

17. Afsluiting vergadering - Clôture de la réunion.

 23:15


