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Notulen Vergadering Raad van Bestuur op maandag 09-07-2012 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 RvB zijn aanwezig.

 De voorzitster opent de vergadering om 19:50 en heet iedereen welkom.

2. Goedkeuring verslag vergadering 05-03-2012.
Approbation du rapport réunion de  05-03-2012. 

 Het verslag werd na voorlezing unaniem goedgekeurd.

3. Kasverslag.
Rapport de la trésorerie.

 Zichtrekening : € 3.916,16

 Spaarboek : € 20.297,35

 Cash kassa : € 605,48

 Totaal : € 24.818,99

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

 1: Tentoonstelling Nekkerhal Mechelen:
We zullen enkel op zaterdag 1 beker voor de beste van de variëteiten voorzien. 

 2: Evaluatie rassenfiches.
Het doel is positief, we zullen deze vraag doorgeven aan de fokcommissie. Zij moeten na 
evaluatie hun bevindingen doorgeven aan de RvB. Het bestuur zal de informatie dan naar 
de universiteit sturen.

 3: Aangetekende informatieaanvraag van Dhr. Guy Blancke.
Wij kunnen niet tussenkomen. Dhr. Blancke moet alle informatie opvragen via de VdA.

5. Ras Speciale met CAC op 05 mei 2012 te Gerpinnes.
Spéciale de Race avec CAC le 05 Mai 2012 à Gerpinnes.

 Na discussie merken we dat zich meerdere problemen gesteld hebben tijdens de 
tentoonstelling. Zonder in detail te gaan van wie, wat en waar hebben wij als RvB de plicht 
om ervoor te zorgen dat de organisatie zonder problemen kan verlopen. We zullen er in de 
toekomst absoluut meer aandacht moeten aan besteden.

 De penningmeester vraagt meer detail op de factuur van het hotel, ook het betaalde 
voorschot werd nergens vermeld en er werd ook geen voorschotfactuur afgeleverd. 
Monique zal deze vraag stellen aan de uitbater van het hotel.

 Het gedrag van Dhr. Peper (Keurmeester) zou te autoritair geweest zijn.
Hij droeg eveneens een lange vest waardoor de jongere honden afgeschrikt zouden zijn.
Wij kunnen als RvB niet tussenkomen zolang de Keurmeester de reglementen niet 
overtreedt en zich correct gedraagt.
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 Melding kwam dat de tentoonstelling pas omstreeks 11.00 gestart werd, dit terwijl de start 
aangekondigd werd om 10:00.

 Wij moeten er op toezien dat onze medewerkers zich aan hun woord houden 
voor de door hen aanvaarde taken. Indien nodig, dan moeten we andere 
medewerkers zoeken.

 Nummers deelnemers waren niet in orde.

 De nummers voor de deelnemers waren niet op tijd in orde. 

 Misschien overwegen om 1 of 2 sets aan te kopen? Bv. Bij euro Joe?
Dan hebben we geen scheurwerk meer aan de relatief kleine nummers.
We kunnen bij aanmelding een kleine “waarborg” vragen voor ingeval de 
nummers niet teruggebracht worden( om vervanging te kunnen doen 
zonder extra kosten).

 Fons wou niet helpen en was met teveel personeel voor 3 honden.

 Alfons Den Hond en zijn team hadden veel tijd over, niettemin weigerde hij om te
helpen aan de tentoonstelling. Wij kunnen dit niet erg appreciëren. Maatregelen 
daartegen kunnen niet omdat iedereen op vrijwillige basis en gratis helpt.

6. Ras Speciale 2013 met CAC.
Spéciale de Race 2013 avec CAC.

 Gezien de WK FMBB in 2013 terug in het eerste weekend van mei doorgaat zullen we 
gebruik maken van de uitzonderingsregel en een andere datum zoeken. Monique en Nora 
zullen de best mogelijke datum opzoeken.

 We opteren om de tentoonstelling te laten doorgaan in het Nederlandstalig landsgebied. 
Johan stelt voor om dit te Nieuwpoort te doen. Dit op dezelfde locatie als het WK FMBB 
van 2011. Johan en Geert zullen contact opnemen met de sportdienst te Nieuwpoort zodra 
een datum vastgelegd werd.

 Johan stelt ook voor om enkele nevenactiviteiten te organiseren zoals enkele geleide 
wandelingen. Verdere voorstellen zijn welkom.

7. Algemene Ledenvergadering op vrijdag 27 april 2012 – opvolging.
Assemble générale des membres vendredi 27 avril 2012 – suivi.

 We zoeken een datum en organiseren in Stalhille. 
tussen 1 en 15 augustus, geert stelt datums voor.
niet op dinsdag.

8. Opvolging van het op de algemene vergadering goedgekeurde punt 10.

 Oprichting nieuwe commissie met als doel sponsoring te verzamelen voor de 
verschillende disciplines. Dit o.a. door het organiseren van extra activiteiten. Dit 
is een vraag, gesteld door Dhr. Buggenhout op de Algemene Vergadering van 
27.04.2012.

 Een nieuwe commissie zal opricht worden met als naam: “Fund Raising 
Commissie”.

 Deze commissie zal volledig geïnstalleerd worden door Dhr. Buggenhout.
Verantwoordelijke: Dhr. Buggenhout José.

 De leden voor deze commissie zullen voorgesteld worden door José aan de 
RvB ter goedkeuring.

 Deze commissie kan activiteiten organiseren om geld in te zamelen voor de
WK teams voor alle disciplines.

 Overleg en goedkeuring van de RvB is wel noodzakelijk.

 Dhr. Buggenhout zal hierover geïnformeerd worden door de secretaris.



9. Clubblad.
Revue.

 Geert geeft aangegeven dat hij geen tijd meer heeft om het clubblad nog langer op te 
maken. Daardoor werd gezocht naar een alternatief. Dit werd gevonden door Monique, zij 
vond Verreckt Fabrice bereid om het clubblad op te maken. Wij moeten wel op tijd alles via
e-mail insturen naar hem (urcbb@black-dog.be) 

 De uitgave juli-augustus-september zal waarschijnlijk tegen eind deze maand klaar zijn.
We bekijken ook de mogelijkheid om de uitnodiging voor de Bijz. Alg. Verg. nog in te 
voegen.

10. Voorstel bevraging aan de leden via het clubblad voor het afschaffen van het clubblad: 
Deze bevraging zou gebeuren via de website met gebruik van een daarvoor voorzien programma.
Op die manier kan een persoon slechts eenmaal de enquête invullen. 

 Iedereen is akkoord, we zullen een bevraging doen naar de leden. Dit in de editie oktober-
november-december.

 Geert zal een volledig voorstel uitwerken en aan de RvB voorleggen.

11. Rondvraag.
Tour de la table.

 Monique:

 Kunnen we een inventaris opmaken zodat we weten waar ons materiaal zich 
momenteel bevindt?

 Werd goedgekeurd. Geert zal het nodige doen via e-mail.

12. Afsluiting vergadering.
Clôture de la réunion.

 De vergadering werd afgesloten om 23:04
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