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Notulen Vergadering Raad van Bestuur op 15/03/2010 om 19:30u.
Adres: Station Texaco, Groot Bijgaarden, richting Oostende.

1. Controle aanwezigen en opening vergadering.

 Aanwezig: Mme. Gieres Monique, Dhr. Weckhuyzen Johan, Dhr. Bouckaert Geert.

 Verontschuldigd: Mme. Detienne Cécille.

 De voorzitster opent de vergadering om 20u.00.

2. Goedkeuring verslag vergadering  27-01-2010.

 Het verslag werd na voorlezing unaniem goedgekeurd.

3. kasverslag.

 Zichtrekening: €  4774,89

 Spaarrekening: € 14895,01

 Totaal: € 19669,90

4. brieven in & uit.

 Nr.3 in: Vraag van Jeaninne Geentjes om sponsoring te bekomen voor het WK FMBB. Dit voor 
de ploegleider en voor het team. Het bedrag van € 150 voor de ploegleider werd goedgekeurd. 
De vraag voor bijkomende sponsoring voor het WK Team werd afgewezen. Reden, als we het 
GHP sponsoren zullen we alle andere teams (Mondioring, Obedience, Agility) ook moeten 
voorzien van sponsoring. Dit is financieel niet haalbaar voor de vereniging.

 Nr.4 in: Vraag van hondenschool “Dewoef” te Eksel om een stand te plaatsen op hun 
wandeldag. Wij zullen niet ingaan op deze vraag omdat we reeds andere verplichtingen hebben 
op deze datum.

 Nr.5 in: vraag van Geentjes Jeaninne i.v.m. sponsoring WK team: zelfde antwoord als brief 3.

 Nr.6 in: Aanvraag van Brussels Dog Show indien we als rasvereniging geïnteresseerd zijn om 
een stand te plaatsen op hun tentoonstelling. Dit op zaterdag 18 december 2010. Wij gaan in op
deze vraag en zullen een stand plaatsen. De details worden later dit jaar uitgewerkt.

5. Voorbereiding Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.

 De  Algemene Verg. zal plaatsvinden op 28 april 2010 om 19u.00 in sportcentrum – 
Vandervekenstraat 114 – 1030 Brussel.

 Het verslag van de Alg. Verg. 04-04-2009, handelend over het werkjaar 2008 werd 
voorgelezen.
Na enkele kleine aanpassingen werd dit verslag aanvaard om voor te leggen ter goedkeuring  
aan de Alg. Verg. 2010.

 Het activiteitenverslag 2009 werd voorgelezen en aanvaard om voor te leggen ter goedkeuring
aan de Alg. Verg. 2010.
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 Het financieel jaarverslag werd voorgelezen door de penningmeester en aanvaard om voor te 
leggen ter goedkeuring aan de Alg. Verg. 2010.

 De secretaris zal de kascontroleurs uitnodigen. De kascontrole zal doorgaan op de zetel van de
vereniging.

6. Speciale met CAC 08 mei 2010 te Gerpinnes.

 De Keurmeesters hebben allemaal hun aanwezigheid bevestigd.

 De secretaris zal informeren indien de Keurmeesters overnachting wensen en dus op vrijdag 
aankomen.

 Johan en Geert zullen eveneens op vrijdag reeds aanwezig zijn in Gerpinnes. Dit om het terrein
voor te bereiden. Achteraf gaan we dan met het bestuur en de Keurmeesters samen eten.

 Naar goede gewoonte hebben we als sponsor de firma Royal Canin. De levering van de 
sponsoring zal geregeld worden door de lokale vertegenwoordiger, Monique zorgt voor de 
praktische uitvoering.

 We zullen onze 2 grote tenten meebrengen om op het terrein te plaatsen.

 De bekers zullen aangekocht worden door Monique.

 Monique zal vragen aan Fabrice om affiches te maken. Deze zullen verdeeld worden naar de 
verenigingen in sectie 4A (zo veel mogelijk per e-mail).

 De catalogus zal voorbereid worden door en gedrukt worden door Vanhonsebrouck.
de prijzen voor een advertentie blijven zoals vorig jaar en zullen aangekondigd worden op de 
website en in het clubblad.

 Middagmalen zullen voorzien worden door “Le Meilleur Amie de l’Homme” aan € 10. 
Reservatie is verplicht. Dit staat op de inschrijvingsformulieren en zal ook op de website 
geplaatst worden. Aan iedereen die inschrijft zal per e-mail een herinnering gestuurd worden.

 We ontvangen 10% op de drankverkoop.

 Volgende mensen zullen aangesproken worden om te vragen of ze bereid zijn om te helpen op
de tentoonstelling als ringcommissaris:

 Beullens (2 X): Monique nodigt uit.

 Gallez Suzanne: Monique nodigt uit.

 Saskia Vermeylen: Monique nodigt uit.

 Detienne Cécille: Geert nodigt uit.

 Echtgenote van Dhr. Dambrain: Monique nodigt informeert.

 Vanaf 5 inschrijvingen met dezelfde kennelnaam krijgt de fokker een gratis advertentie in de 
catalogus.

 Vanaf 5 inschrijvingen van dezelfde eigenaar een gratis advertentie in de catalogus.

 Kan Fabrice posters maken om te koop aan te bieden? Monique vraagt hiervoor de prijzen.

7. Challange 2010.

 Het op de vorige vergadering opgestelde reglement werd besproken en na enkele kleine 
aanpassingen goedgekeurd. Dit zal in het clubblad en op de website verschijnen.

8. Clubblad.

 We hebben een kandidaat die het clubblad zal voorbereiden( Rudy Cattrysse). Geert en Johan 
hadden reeds een bespreking met Rudy hierover. Het clubblad zal aangeleverd worden in PDF 
formaat. Monique vraagt om het clubblad te laten drukken in het Brusselse omdat het 
goedkoper zou zijn. Rudy heeft eveneens een prijsopgave gemaakt met vergelijkbare prijzen. 



We zullen naar beide drukkers het clubblad in PDF formaat sturen en er een prijsofferte op 
vragen. Daarna beslissen we waar het clubblad zal gedrukt worden.

9. Bijzondere Algemene Ledenvergadering van 14 augustus 2009.

 We kregen van de vijf personen de deze vergadering organiseerden nog steeds de nodige 
documenten niet die deze vergadering valideren. Een brief zal geschreven worden (na 31-03-
2010) naar alle vijf deze personen om de documenten op te vragen.

10. Rondvraag.

 Monique: De rasvereniging voor Witte Herders organiseert een wandeling en vraagt indien de 
Belgische Herder Vereniging de medewerking. Wij zullen deelnemen aan deze wandeling. 
Informatie en opvolging zal gedaan worden door Monique.
Een lijst zal op onze website geplaatst worden. Ook de wandeling in De Haan zal op de website 
en in het clubblad geplaatst worden.

 Johan: kunnen we kisten laten maken om onze tenten in te plaatsen? De huidige verpakking is 
volledig stuk. Werd aanvaard, Johan zal dit opvolgen.

 Geert: het is net drie jaar dat de fokcommissie benoemd werd, volgens de reglementen 
mogen we dus dit jaar deze commissie aanpassen. Een brief zal geschreven worden naar de 
K.M.S.H. om meer informatie in te winnen.

11. Afsluiting vergadering.

 22u.00


