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Uitnodiging Vergadering Raad van Bestuur op 26.06.2013 om 19u00.
Adres: Station Texaco, Groot Bijgaarden, richting Oostende.

1. Controle aanwezigen en opening vergadering. 

 Aanwezig :

 Monique Gieres

 Geert Bouckaert

 Nora Figoureux

 Jose Buggenhout

 Verontschuldigd :

 Johan Weckhuyzen

 De voorzitster opent de vergadering om 19:20 en heet de aanwezigen welkom

2. Goedkeuring notulen vergadering 17.04.2013.

 De notulen van deze vergadering werden unaniem goedgekeurd.

3. Kasverslag.

 Zichtrekening : € 4.561,82

 Spaarrekening : € 20.528,82

 Kassa : € 124,22

 Totaal : € 25.214,86

 Opmerking: De resultaten van de Ras speciale zijn hier niet inbegrepen.

4. Brieven in & uit.

 Brief van de KMSH met de vraag om enkele namen van keurmeesters door te geven voor de 
European Dog Show 2016.

 Deze brief zal doorgestuurd worden naar de commissie tentoonstelling.
Zij zullen een naamlijst opstellen en vervolgens doorsturen naar het bestuur voor 
definitie goedkeuring en verzending naar de KMSH.

 Werd uitgevoerd, nog geen antwoord teruggekregen van de 
commissie.

5. Ras Speciale 25.05.2013 met CAC.

 In het algemeen een goede editie van onze jaarlijkse tentoonstelling met enkele 
kanttekeningen waaronder:

 Inschrijvingen via de website:

 Het veld “geleider” zal uit het formulier verwijderd worden.

 Werd in orde gebracht.

 De vooraf gemaakte afspraken moeten gerespecteerd worden:
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 De voorziene toeslag op de inschrijvingen tijdens de verlenging werd door 
een bestuurslid zonder overleg geannuleerd. Om verdere problemen te 
vermijden werd deze regel volledig afgeschaft.

 Dubbels van de keurverslagen:

 Voor volgend jaar zal dit geregeld worden via de drukker.

 Hotel ontoereikend:

 Volgens Monique waren alle kamers zeer vuil.

 Geert argumenteert dat hij de kamers vooraf gezien heeft en deze 
waren op dat moment zeker in orde. Het doel van deze kamers is 
overnachten, daardoor is het zeker niet noodzakelijk dat het luxe 
kamers zijn.

 Kamer Mevr. Pairet:

 Haar honden hebben beschadigingen veroorzaakt in de kamer. De 
kosten voor het herstel zijn volledig door Mevr. Pairet zelf te betalen.

 In de toekomst maken we geen  reserveringen meer voor derden.

 Bekers, CAC en RCAC:

 Tegen de afspraak in werden de voorziene bekers niet in de ring 
gegeven maar in de erering.

 De aandenkens en de certificaten werden niet zoals voorzien in de 
ring gegeven. Gevolg is dat bijna niemand zijn aandenken heeft 
ontvangen.

 Het aandenken van de sponsor werd eveneens niet gegeven in de 
ring zoals voorzien, maar werd door hen uitgedeeld buiten de 
ringen. Zo wist hij eigenlijk niet 100% zeker dat elke deelnemer een 
aandenken gekregen heeft.

 De reden voor dit alles is dat het ringpersoneel onvoldoende 
geïnformeerd werd door de verantwoordelijke. Meteen ook de 
reden voor de chaotische erering.

 Besluit:

 Een draaiboek was voorzien, maar werd niet door iedereen gevolgd. 
Daardoor zijn er enkele problemen ontstaan in de erering. Het is 
belangrijk dat we voor de volgende editie het draaiboek en de 
gemaakte afspraken wel volgen. Een vergadering met het 
ringpersoneel voor de aanvang van de tentoonstelling is dan ook 
een noodzaak.

6. Ras Speciale met CAC 2014.

 Datum: 03.05.2014 (Datum werd aangepast van 10.05 naar 03.05).

 Locatie: Monique zal contact opnemen met de club in Tombeek en het bestuur informeren. 
Mocht blijken dat de locatie aannemelijk is en de club ook akkoord is, dan zal onze volgende 
bestuursvergadering in Tombeek doorgaan (indien mogelijk). Op die manier kunnen we al de 
nodige regelingen treffen en afspraken maken met de club (drank, eten, enz.…).

 Keurmeesters:

 Tervuren: 

 Mevr. Mercedes Ercilla Gonzalez (Spanje) ercillam@icab.cat 

 Bevestigd.

 Groenendaal: 
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 Mevr. McLaren amanda (Groot Brittannië)  canine@corsini.co.uk

 Bevestigd.

 Lakense & Mechelaars:

 Mevr. Strom Sonny (Zweden) sonny.strom@gmail.com 

 Bevestigd.

7. Clubblad - Revue.

 Editie april – mei – juni 

 Nora meld dat deze editie enkele weken later dan gepland zal verschijnen.
Dit door de huidige, drukke periode.

 Artikels uit het clubblad op de clubwebsite.

 Na overleg werd beslist om hiermee nog te wachten.

 Geert zal de dierenkliniek “Causus” vragen of we artikelen mogen overnemen van 
hun website om te publiceren in ons clubblad.

 Deze vraag werd door Causus afgewezen.

 Een andere optie is om een beschermde sectie op de website te creëren, enkel 
toegankelijk voor de leden.

 Dit werd besproken en er zal voorlopig nog gewacht worden met de 
uitvoering hiervan.

 Logo European Dog Show 2016

  Gezien we voor deze editie geen adverteerder hebben voor de buitenkant kaft, 
achteraan opteren we om het logo van de European Dog show 2016 te plaatsen. 
Een exemplaar zal naar de voorzitter van de KMSH gestuurd worden.

 Sjabloon.

 Om te vermijden dat Nora alles elke keer moet herwerken zullen we een 
“schrijfwijzer” opmaken. Daarin zullen de regels staan voor de opmaak van het 
clubblad. Door daar gebruik van te maken zal Nora veel minder ‘dubbel’ werk 
hebben.

 In orde en werd verstuurd naar alle bestuursleden.

 MS Word

 Alles die voor het clubblad bestemd is moet in MS Word naar Nora gestuurd 
worden.

 In samenspraak met Nora kan in het uiterste geval MS Excel ook gebruikt worden.

 Editoo.

 Nora merkt op dat het online programma Editoo eigenlijk niet zo 
gebruiksvriendelijk is als door de firma voorgesteld. We zullen onderzoeken wat de
mogelijkheden zijn om het contract op te zeggen.

 Volgens het contract moeten we drie maand voor de einddatum 
aangetekend de opzeggen uitvoeren. Te overleggen op onze volgende 
vergadering indien deze voor eind oktober 2013 plaatsvindt.

8. Fund Raising Commissie.

 Kunnen we deze commissie op de website en in het clubblad plaatsen?

 Zal in orde gebracht worden.

 De vergadering zal doorgaan in Roosdaal op 13 september 2013.
José bezorgt ons nog een uitnodiging en een dagorde.
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 Er zal een aankondiging op de website geplaatst worden (José stuur de tekst door naar 
geert).

 In orde.

 Promotiemateriaal.

 Kledij

 José heeft een aantal kledingstukken mee om voor te stellen en te 
evalueren.

 Alle kledij werd aanvaard, doch sommige artikelen zullen in 
beperkte kleuren beschikbaar gesteld worden.

 Zodra het nieuwe clublogo in orde is zullen we een eerste bestelling 
plaatsenvoor de bestuursleden. Daarvan nemen we foto’s ter promotie via 
het clubblad en de website (webshop, geïntegreerd in onze clubwebsite)

 José zal ons nog een catalogus maken van de kledij die we te koop zullen 
aanbieden. Deze catalogus zal op de website gebruikt worden.

 De bestellingen zullen pas doorgegeven worden aan de producent vanaf een
nog nader te bepalen aantal.

 Kussens

 Monique heeft enkele stoffen mee als voorbeeld voor ligkussens voor 
honden die we te koop kunnen aanbieden.

 We zijn een beetje sceptisch hierover omdat er waarschijnlijk een 
stock zou moeten aangelegd worden. Daardoor kunnen we dit 
voorstel nog niet aanvaarden. Monique zal hierover verder 
informeren.

 Logo club.

 Twee ontwerpen werden door José voorgesteld.

 Van de twee ontwerpen hebben we er een unaniem gekozen.
Dit voorbeeld behoeft wel nog enkele aanpassingen zoals:

 De hoofden moeten allemaal even groot zijn.

 De kleuren moeten licht aangepast worden.

 De ringen rond de hoofden moeten weggelaten worden.

 José zal na ontvangst van de aanpassingen het logo via e-mail naar de 
bestuursleden sturen.

 Sponsor

 Mag onze sponsor aanwezig zijn op al onze evenementen?

 Op zich is dat geen probleem, toch moet dit altijd gebeuren in  
overleg met de organisatie.

9. Voordracht voor benoeming tot erelid:

 Verslijpe Mario: langdurig lid, meervoudig nationaal en wereldkampioen IPO.

 Meervoudig Kampioen van België IPO (7) met meerdere honden
Stoned: 1 x, Yagus: 5 x, Hasco: 1 x.

 Meervoudig wereldkampioen FCI & FMBB met meerdere honden (6)
Yagus: 3 x, Hasco 3 x.

 Talloze ereplaatsen op CAC wedstrijden, binnen en buitenland.



 Het voorstel werd unaniem aanvaard.
Geert zal dit voorstel aan Mario bezorgen.

 Mario heeft ondertussen het voorstel aanvaard en werd benoemd 
tot erelid.

 Vanbutsele Jean-Marie: langdurig lid, historicus Belgische Herders.

 Het voorstel werd unaniem aanvaard.
Geert zal dit voorstel aan Jean-Marie bezorgen.

 Jean-Marie heeft bedenktijd gevraagd en zal zelf contact opnemen 
bij een eventuele beslissing.

10. Rondvraag.

 Nora

 Kunnen we de discipline “Dog Dance” aan de website toevoegen?

 Zal uitgevoerd worden, we moeten dan wel informatie en resultaten 
binnenkrijgen.

 Deze discipline werd toegevoegd aan de website, data moet nog 
ingegeven worden.

 José

 Kunnen we een commissie “Resque Dog” oprichten?

 Iedereen is akkoord, dit komt op de clubwebsite en in het clubblad.
De commissieleden is voorlopig enkel José Buggenhout. 
José zal ons later verder informeren hierover en eventueel commissieleden 
voorstellen.

 Werd aangemaakt op de website. Inhoud nog te plaatsen.

11. Einde vergadering.

 De vergadering werd afgesloten om 22:20.


