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NOTULEN

Vergadering Raad van Bestuur op 21-04-2017
Locatie: Station Texaco, Groot Bijgaarden, richting Oostende

Dagorde:

1. Controle aanwezigen en opening vergadering. 

 De voorzitster verwelkomt de aanwezigen en opent de vergadering om 19.30 uur.

 Aanwezig:

 Monique Gieres

 Geert Bouckaert

 Fons Den Hond

 Verontschuldigd

 Johan Weckhuyzen

2. Lezing en goedkeuring notulen vergadering 13-03-2017.

 De notulen werden na voorlezing unaniem goedgekeurd.

3. Kasverslag.

 Zichtrekening: 9.424,42 €

 Spaarrekening: 20.874,85 €

 Kassa: 171,86 €

 Totaal: 30.471,13 €

4. Brieven in & uit. 

 1) Brief van de VSDC betreffende de aangifte pratrimoniumtaks.

 In orde via het secretariaat.

 2) Brief aan de fokcommissie (doorsturing brief van de VFC) betreffende de ras fiche en de 
verplichte testen voor het fokken.

 3) Brief aan de fokcommissie met de nieuwe samenstelling en de vraag om een 
contactpersoon aan te duiden.
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 4) Brief aan Eurodogshow met de melding dat dezelfde coördinaten en foto van vorig jaar 
mogen gebruikt worden voor de catalogus.

 5) Brief van Eurodogshow met vraag naar samenwerking en coördinaten.  

 Werd beantwoord (zie Brief 4).

 6) Brief van VSDC met informatie over het vrijwilligerswerk en de voorstellen naar de 
regering.

 7) Brief aan Versele-Laga met de vraag om tentjes te gebruiken of te kopen voor onze ras 
speciale.

5. Ras Speciale 2017.

 Zie bijlage.

6. Rondvraag.

 Monique

 Wat betreft de ras fiche, kan iedereen binnen het bestuur die dit wenst de ras fiche 
nazien op de VFC-website en de items insturen welke U graag bijkomend op deze 
lijst zou willen plaatsen?

7. Einde vergadering.

 Einde vergadering om 20.30 uur.


