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Notulen Vergadering Raad van Bestuur op 05-03-2012 om 19u30.
Adres: Station Texaco, Groot Bijgaarden, richting Oostende.

Dagorde:
Ordre du jour:

1. Controle aanwezigen en opening vergadering.

 De volledige Raad van Bestuur is aanwezig.

 De voorzitster opent de vergadering om 20:00u.

2. Goedkeuring notulen vergadering 29.12.2011.

 De notulen werden unaniem goedgekeurd.

3. Kasverslag.

 Zichtrekening: 5.268,07 €

 Spaarrekening: 20.297,35 €

 Cash kassa : 282,68 €

 Totaal: 25.848,10 €

4. Brieven in & uit.

 Brief 1: Uitnodiging workshop “Erfelijke aandoeningen en inteelt voorkomen bij honden”.

 Nora heeft deze workshop bijgewoond en zal een kort verslag opmaken voor de 
RvB.

 Brief 2: Aanvraag van de KMSH om de kandidatuur voor de “European Dog Show 2016” te 
steunen.

 De steun wordt gevraagd in de vorm van een logo die op de buitenkant van de 
cataloog voor de Speciale moet geplaatst worden. Wij zullen dit uitvoeren en ook
melden aan de KMSH.

 Brief 3: Aanvraag informatie wijzigingen standaard van Vists Els

 Wij zijn niet de beheerder van de standaard, dit is de KMSH. We zullen dan ook 
antwoorden aan Els dat ze zich moet wenden naar de KMSH en de literatuur van 
Jean-Marie Vanbutsele voor deze informatie.

 Alle ander brieven werden behandeld en waar nodig zal een antwoord gegeven worden.

5. Ras Speciale met CAC op 05 mei 2012 te Gerpinnes.

 De voorbereiding van deze Speciale is momenteel netjes op tijd.
Monique zal ons een samenvatting bezorgen van het verloop van deze voorbereiding en 
een lijst van de medewerkers, Keurmeesters, ringpersoneel, secretariaat, enz…

 Melding werd gemaakt dat we via een tussenpersoon wellicht een mooie korting zullen 
bekomen op de aankoop van de bekers dit jaar.
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6. Algemene Ledenvergadering op vrijdag 27 april 2012.

 De dagorde voor deze vergadering werd doorgenomen en goedgekeurd.

 De begroting 2012 werd doorgenomen en goedgekeurd ter voorlegging aan de Algemene 
vergadering.

 Voor de locatie zullen terug navraag doen in het sportcomplex te Ganshoren.

 De brief/aanvraag van Dhr. Buggenhout werden doorgenomen en zal voorgelegd worden 
op de Algemene Vergadering.

7. Dossier Bottagisio.

 We nemen, ter afsluiting, het volledige dossier door.

 De opgelegde publicatie van het besluit werd uitgevoerd en op onze 
verenigingswebsite geplaatst.

 We zullen nog een brief schrijven naar de KMSH met de vraag dat zij een 
schrijven richten aan de FCI. Dit om een circulaire op te maken waarin vermeld 
wordt dat alle keurmeesters dienen te keuren volgens de ras standaard.

8. Dossier “Cross Breeding”.

 Tussen 2 december en 12 februari werden via verschillende kanalen en verschillende 
personen vragen gesteld over het inter-variëteit fokken. 

 Een eerste gerucht werd ingestuurd als dat het inter-variëteit fokken met 
Belgische herders zou toegelaten zijn zonder speciale toestemmingen te vragen.
Er werd hierbij verwezen naar de circulaire van de FCI met het nr. 57/2011.
Daar werd echter geen melding gemaakt van de Belgische Herder.

 In de bijlage van de circulaire 04/2012 lezen we onder punt het zeer duidelijk 
voorschrift betreffende inter-variëteit fokken.

 In de maand december 2011 ontvingen we via de mailbox van de K.U.C.B.H. een copij van 
een brief, opgesteld door de VDH (Verband für das Deutsche Hundewesen). Hierin werd 
melding gemaakt dat het inter-variëteit fokken zonder bijzondere toestemming van de FCI 
toegestaan is: Tervuren X Groenendaal; Mechelaar X Tervuren; Groenedaal X Mechelaar en
Lakense X Mechelaar.

 Uiteraard kunnen wij daar als ras vereniging en het land van oorsprong zijnde 
niet mee akkoord gaan. Wij zullen, als rasvereniging, ons standpunt schriftelijk 
duidelijk maken aan de KMSH. Bovendien zullen we de KMSH vragen, ten onze 
laste, om de FCI op de hoogte te brengen van dit schrijven en een schrijven te 
richten aan alle kennel clubs wereldwijd.

9. Verenigingsblad.

 De voorbereiding voor de volgende editie is volop bezig. Enkele documenten werden 
voorgesteld en goedgekeurd voor publicatie.

 Geert vraagt om de informatie van de verschillende disciplines zo snel mogelijk te 
bezorgen. De absolute deadline is gezet op 30 maart 2012. Na deze datum kan niet meer 
ingestuurd worden voor  de 2de editie 2012.

 We ontvingen een voorstel van Editoo om ons verenigingsblad via het internet op te stellen
en te laten drukken bij de beheerder van deze website (programma).

 Na het bekijken van de prijzen en de mogelijkheden denken we dat er nog teveel 
kleine lettertjes zijn. Bovendien is ons verenigingblad variabel in het aantal 
pagina’s. dat kan voor onprettige verrassingen zorgen i.v.m. de prijs.



 Ook over de mogelijkheden voor de lay-out via internet zijn we onvoldoende 
geïnformeerd. Geert zal nazien wat er allemaal mogelijk is tegenover de huidige 
lay-out. 

 We besluiten om voorlopig niet in te gaan op het voorstel.

10. Rondvraag.

 Nora:

 Geven we de VdA beker aan de Speciale?

Iedereen is akkoord.

 Kunnen we een korting van 5,00 € aan de fokkers die een nieuwe lid 
aanbrengen?

Iedereen akkoord. We passen het formulier “aanvraag lidmaatschap “ aan.

Ook de formulieren op de website zal aangepast worden.

 Geert:

 De transportkarretjes (3 stuks) werden, zoals beslist tijdens de vorige 
vergadering, aangekocht en verdeeld aan Monique, Nora en Geert.

11. Afsluiting vergadering.

 De vergadering werd afgesloten om 22:20u.


