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Uitnodiging en dagorde Vergadering Raad van Bestuur op 29/06/2010
Adres: Station Texaco, Groot Bijgaarden, richting Oostende.

Dagorde:

1. Controle aanwezigen en opening vergadering.
 Aanwezig: Mevr. Gieres Monique, Dhr. Weckhuyzen Johan, Dhr. Bouckaert Geert, 

Dhr. Den Hond Alfons.
2. Goedkeuring notulen vergadering 28/04/2010.

 De notulen van deze vergadering werden na voorlezing goedgekeurd.
3. kasverslag.

 Zichtrekening: € 6213,28
 Spaarrekening: € 14895,01

 Totaal: € 21108,91
4. brieven in & uit.

 Alle binnengekomen brieven werden besproken. Waar nodig zal een antwoord 
gegeven worden door de secretaris.

 Alle uitgaande brieven werden besproken.
5. Speciale met CAC 08 mei 2010 te Gerpinnes.

 Dit jaar hadden we heel wat meer inschrijvingen tegenover vorige jaren. Dit is 
hoofdzakelijk te wijten aan de deelname van Mechelaars die het certificaat “goed” 
moeten behalen om de toelating tot de LOSH fok te bekomen.

 Monique stelt dat de werkhonden teveel tijd in beslag nam en daardoor de erering 
te laat uitgevoerd werd.

 Dit is te wijten aan het hogere aantal honden en de uitvoerige controle 
opgelegd door de reglementen, die alle honden moeten ondergaan.

 De erering duurde te lang: in onze vorige edities stelde dit probleem zich niet. De 
volgende keer zullen we dit meer gestructureerd oplossen om tijd te winnen.

 De resultaten moeten in de ring op een groot bord geplaatst worden, dit werd deze 
keer vergeten.

 Het financieel overzicht toont een voorlopig positief resultaat van € 1345,35.
Hier moet nog € 435 bijgevoegd worden van momenteel openstaande betalingen.
dat brengt het eindresultaat op € 1765,35. Dit ingeval er geen betalingen meer 
nagestuurd worden.

 We zullen alle deelnemers, medewerkers en Keurmeesters een bedanking sturen 
via e-mail.
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 Dhr. Glibert Laurent schreef voor deze Speciale een hond in via de online module 
waar hij geen eigenaar van is. Deze hond bleef echter afwezig op de 
tentoonstelling. Conform aan het tentoonstellingsreglement moeten alle 
inschrijvingen betaald worden, aanwezig of niet. Door het uitblijven van de betaling
voor deze inschrijving werd door het secretariaat een brief gestuurd ter uitnodiging 
voor deze betaling. In zijn antwoord meldde Dhr. Glibert dat we contact dienden op
te nemen met de eigenaar. Na uitvoerige schriftelijke en telefonische contacten 
met de eigenaar (Dhr. & Mevr. Dordelot Gaetan) bleek dat Dhr. Glibert niet op tijd 
gemeld heeft aan de eigenaar dat er inschrijvingsgeld te betalen was en waarop de 
eigenaar zijn hond niet voorgesteld heeft via Dhr. Glibert. Uit alle informatie blijkt 
dat Dhr. Glibert verantwoordelijk is voor deze inschrijving en hij het verschuldigde 
bedrag moet betalen. Omdat het secretariaat reeds verschillende malen dit verzoek
aan Dhr. Glibert bezorgd heeft starten we de procedure voor de forfaitlijst op.
Dit houd in dat Dhr. Glibert in eerste instantie een gewone brief zal ontvangen. 
Indien hij daar niet op reageert binnen de gestelde termijn zal hij een aangetekende
brief ontvangen. Indien ook daar binnen de gestelde termijn geen reactie op volgt 
zal Dhr. Glibert voorgesteld worden aan de K.M.S.H. om op de forfaitlijst geplaatst 
te worden totdat hij zijn verplichtingen heeft nagekomen.

 In reactie op deze problemen waar iemand een hond inschrijft waar hij geen 
eigenaar van is, maar wel de fokker ervan zullen we het online 
inschrijvingsformulier aanpassen. Er zal een veld bijkomen waar men moet 
aanduiden in welke hoedanigheid de inschrijving gebeurd (Eigenaar of Fokker).

6. Speciale mei 2011.
 Monique en Fons stellen voor om in 2011 de Speciale in Beringen te organiseren. 

Beiden zullen binnenkort ter plaatse gaan om de nodige informatie te verkrijgen.
Beter zou zijn om meerdere plaatsen in optie te nemen, op die manier kunnen we 
de beste plaats kiezen. Monique stelt eveneens Tol(m)beek voor als mogelijke 
locatie. Het komt er op neer dat het eender waar kan zijn, als de locatie maar in 
orde is.

7. Challenge 2010.
 De opvolging van de Challenge zal gebeuren door Monique en Fons.

Dit zal in het clubblad verschijnen. Er zal gewerkt worden volgens het reglement 
zoals gepubliceerd in het clubblad. 

8. Clubblad.
 De foto’s van de Speciale zijn nog niet beschikbaar. Ook de beschrijvingen (vanaf 

ZG)  van de Keurmeesters zijn eveneens nog niet beschikbaar.
Om deze reden werd beslist dat de resultaten en alle bijhorende informatie in het 
volgende clubblad zal geplaatst worden. Er zal wel melding van gemaakt worden 
onder de rubriek “officiële mededelingen” in het clubblad juli – augustus – 
september 2010. Monique en Fons volgen dit op. Zodra alle gegevens klaar zijn 
worden ze aan de redactie clubblad doorgegeven.

9. Fokcommissie.
 Door de te lange inactiviteit van deze commissie zien we ons genoodzaakt om een 

aanpassing door te voeren en Dhr. Votquenne J.P. te schrappen.
 Dhr. Den Hond Alfons zal vanaf heden de coördinatie op zich nemen voor de 

vergaderingen en zal tevens secretaris zijn van deze commissie.



10. Rondvraag.
 Fons:

 Kunnen we de belangrijke beslissingen publiceren in het clubblad?
 In orde, dit zal gebeuren onder de rubriek “officiële mededelingen”.

 Er komen nogal veel vragen binnen i.v.m. puppy bemiddeling, kunnen we 
de “rare” vragen uitsluiten zodat we geen onverantwoorde antwoorden 
kunnen geven?
 Vanaf nu zullen we alle vragen onderzoeken alvorens een antwoord 

te geven.
 Geert:

 Zou het beter zijn om de pupbemiddeling niet meer in het clubblad te 
publiceren, dit omdat de gegevens altijd gedateerd zijn (clubblad is 
driemaandelijks)?
 Dit voorstel werd unaniem goedgekeurd en treed in voege vanaf het 

eerstvolgende clubblad.
 Monique:

 Niets.
 Johan:

 Niets.
11. Einde vergadering.

 De vergadering werd gesloten om 23:15.


