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Notulen

Vergadering Raad van Bestuur op 27-12-2015 om 14.30u.
Locatie: Online vergadering via Skype.

Dagorde:

1. Controle aanwezigen en opening vergadering. 

 Aanwezig:

 Monique Gieres, Geert Bouckaert, Fons Den Hond.

 Verontschuldigd:

 Johan Weckhuyzen

2. Vergadering via Skype.

 Voor de eerste keer houden wij een vergadering via internet met behulp van het 
programma “Skype”. Dit is een eerste test in dit project.

 Volgens de deelnemende bestuursleden is deze test zeer goed geslaagd en moeten 
we meer van deze manier gebruik maken om te vergaderen. Natuurlijk is het 
noodzakelijk om minstens vier keer per jaar fysiek samen te komen om te 
vergaderen. Onze eerstvolgende volledige vergadering zal gepland worden in de 
maand januari of begin februari 2016.

 De video van Geert en Monique waren in orde. De video van Fons, daar moeten nog
wat instellingen aangepast worden. Voor de audio geen enkel probleem.

3. Sponsoring.

 Geert had op 9.12.2015 een vergadering te Deinze met twee vertegenwoordigers 
van Versele-Laga. Dit waren Mevr. Nathalie Welvaert en Dhr. Rudy Van Oplynes.

 Contract 2014-2015-2016

 Tijdens deze vergadering is gebleken dat er een document opgemaakt werd 
(José Buggenhout & Véronique Simonis) met daarin de informatie over de 
sponsoring. Dit contract werd echter nooit ondertekend door beide partijen. 
Gevolg is dat het contract niet geldig is, daardoor moeten we alles 
heronderhandelen.

 Er werd medegedeeld dat de sponsoring in het beste geval misschien nog de
helft zou kunnen bedragen tegenover de vorige “overeenkomst”.

 Na verdere discussie werd overeengekomen dat het bestuur van de 
K.U.C.B.H. nog voor het jaareinde een lijst zou insturen met de gevraagde 
sponsoring. Met deze taak voor ogen werd de vergadering vandaag belegd 
via Skype.
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 Het bestuur heeft in overleg de lijst met alle evenementen overlopen en de 
sponsoring herzien. We vragen eveneens indien het drukwerk voor de Speciale nog 
door hen kan verzorgd worden.

 Vastgelegd werd dat enkel voor de kampioenschappen, de ras speciale en de FMBB 
teams sponsoring zal gevraagd worden. Deze lijst werd in detail opgemaakt en zal 
naar Nathalie en Rudy gestuurd worden (zie bijlage).

4. Clubblad

 Monique meldt dat het clubblad er uitmuntend uitziet en verstuurd werd naar de 
leden.

 Geert merkt op dat de factuur (1516,86 €) ontvangen werd en vraagt vanwege het 
hoge bedrag meer uitleg hierover. Tevens werd er ook aan de ledenadministratie 
niet gevraagd hoeveel exemplaren er moesten gedrukt worden.

 Monique antwoord dat er inderdaad 230 exemplaren (88 pagina’s) werden 
gedrukt.

 Het teveel aan exemplaren meesturen naar de nieuwe leden vanaf 2016.

 Geert stelt dat dit ook grotere kosten betekend voor de clubkas, afhankelijk van het 
nieuwe aantal leden in 2016. Daarnaast, zoals de hondensport nu evolueert, is een 
toename van het ledenaantal zeer in vraag te stellen. Daarom denkt Geert dat we 
met een groot aantal exemplaren zullen overblijven. Dit betekent een kost van 660 €.
Dit is zonder de verzendingskosten inbegrepen.

 Geert

 De inhoud van deze uitgave is gefocust op de ras speciale van mei 2015. 
Enkele ingestuurde resultaten van andere (werk)disciplines werden daardoor 
niet gepubliceerd. Dit is niet aanvaardbaar.

5. Ras Speciale 2016.

 Over de locatie is nog steeds geen uitsluitsel. Monique en Fons zullen een laatste 
locatie (Beringen) bezoeken in de eerstkomende twee weken. Indien ook deze 
locatie niet voldoet aan onze vereisten, dan zullen we definitief kiezen voor 
Gerpinnes.

 In de catalogus zullen we een korte geschiedenis van het ras opnemen. Dit zal 
opgemaakt worden door Jean-Marie Vanbutsele, ter gelegenheid van het 125 jaar 
bestaan van de club.

6. Einde vergadering.

 15:40u.


