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Notulen

Vergadering Raad van Bestuur op 15.04.2015 om 19.00u.
Adres: Station Texaco, Groot Bijgaarden, richting Oostende.

Dagorde:

1. Controle aanwezigen en opening vergadering. 

 Aanwezig:

 Mevr. Monique Gieres.

 Dhr. Geert Bouckaert.

 Dhr. José Buggenhout.

 Dhr. Alfons Den Hond.

 Verontschuldigd:

 Dhr. Johan Weckhuyzen.

 De voorzitster verwelkomt de aanwezigen en opent de vergadering om 19u.30.

2. Goedkeuring notulen vergadering 09.03.2015. 

 Het verslag werd unaniem goedgekeurd.

3. Kasverslag. 

 Zichtrekening: 8.873,07 €

 Spaarrekening: 20.827,24 €

 Kassa: 895,43 €

 Totaal: 30.595,74 €

4. Brieven in & uit. 

 Brief van Danièle Pairet die afgegeven werd op de Algemene Ledenvergadering.
In deze brief werd de vraag gesteld om de Club website 2-talig te maken.

 Monique zal een antwoord verzorgen aan Danièle.
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 Nota van de penningmeester, twee personen hebben nog steeds niet betaald voor 
hun advertentie in het speciale clubblad van 2014.

 Monique zal deze mensen contacteren en om betaling verzoeken.

5. Project aanpassing ras standaard. 

 Het project werd aangetekend ingestuurd naar de KMSH. Tot op vandaag ontvingen 
we nog geen antwoord hierover. De secretaris zal Daniel Thibault om informatie 
vragen.

6. Clubblad jan-feb-maart 2015. 

 Het clubblad werd op tijd aan de leden bezorgd.

 Slecht een pagina was duidelijk van mindere kwaliteit, navragen bij de drukker wat 
er verkeerd gelopen is (Monique).

 Voor het overige is alles in orde en het artikel over de kleuren werd door de leden 
geapprecieerd. 

 In het volgende clubblad zullen we het Franstalig artikel over de kleuren publiceren.

7. Clubblad april-mei-juni 2015.

 In aanzet om tot een goed resultaat te komen vragen we om de voorbereiding van 
het clubblad eerst voor te leggen aan het bestuur ter goedkeuring. Dit voor het naar
de drukker gestuurd wordt.

 De vrees bestaat dat we weinig informatie zullen hebben om te plaatsen. Dit is 
gedeeltelijk waar. We hebben echter het WK FMBB waar we de resultaten van alle 
Belgen zullen plaatsen met eventueel een verslag en enkele foto’s. Ook de 
hoofdsponsor mag zeker niet vergeten worden.

8. Delcourt Catherine: niet betaling deelname wedstrijd 01.11.2014.

 De secretaris meldt dat de betaling voor deze wedstrijd nog steeds niet voldaan 
werd. Dit na een 10-tal e-mails, sms berichten en telefoontjes. Dit alles bleef zonder 
antwoord.  José informeerde ons dat dit niet de enige problemen zijn i.v.m. 
Catherine. 

 De secretaris vraagt om de forfait procedure op te starten.

 Werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur, de secretaris doet het nodige.

9. Dossier BTW.

 Na de zeer uitgebreide controle op 7 april 2014, waarna we meerdere maanden 
geen informatie kregen, heeft de secretaris op eigen initiatief contact opgenomen 
met het hoofdkantoor te Veurne. Daar moest uiteindelijk nog gezocht worden naar 
ons dossier.

 Het definitieve antwoord van de BTW Controle diensten:

 Vanaf heden wordt het btw nummer geactiveerd.



 De uitzondering via artikel 44 wordt toegestaan zolang aan de 
voorwaarden voldaan wordt.

 Jaarlijks dient een “klantenlijst” ingestuurd te worden naar de BTW 
diensten.

 Enkel klanten die een factuur ontvangen van hoger dan 200 € moeten
op deze lijst voorkomen.

 Dit houdt in dat we vanaf heden voor alle bewegingen, indien dit gevraagd 
wordt, een factuur kunnen opmaken. De opmaak voor de facturen werd door
de penningmeester een tijd terug in gebruik genomen.

10. WK FMBB 2015.

 Voor dit WK hebben we meerdere teams ingeschreven:

 IPO: 6 teams.

 Mondioring: 8 teams.

 Obedience: 1 team.

 Agility: 8 teams.

 De inschrijfgelden werden betaald met het geld van onze hoofdsponsor Versele-
Laga, de inkomsten van de verschillende Nationale kampioenschappen en de 
opbrengst van de verkoop stickers, kledij, enz.…

 Enige uitzondering is de discipline Agility, zij hebben alles volledig autonoom 
geregeld.

 De ploegleiders zullen elk 150 € ontvangen van de Club. Dit  geld is om hun 
persoonlijk kosten te helpen betalen. Uitzondering hier is de discipline Obedience.

 De Club voorziet eveneens een aantal T-shirts voor alle deelnemers.
Geert zal deze meenemen naar Písek om ter plaatse af te geven.

11. Ras Speciale 02.05.2015. 

 Voor alle informatie betreffende de organisatie, zie bijlage 1.

12. Rondvraag.

 Monique:

 Bieden we een gratis maaltijd aan onze sponsor Versele-Laga?

 Unaniem goedgekeurd.

 De vereniging bestaat in 2016, 125 jaar, kunnen we daar een speciale 
invulling aan geven?

 Voor deze vraag zullen we een aparte vergadering beleggen waar we 
alle leden van de Raad van Bestuur verwachten. Wanneer deze 
vergadering zal plaatsvinden moet nog geregeld worden.



 We kunnen eventueel een speciale locatie (park met Jacques Pijpen?) 
zoeken om de Speciale te organiseren. 

 Geert:

 Geen vragen.

 José:

 Geen vragen.

 Alfons:

 Komen de resultaten van de Ras Speciale in het volgende clubblad?

 Nee, deze komen uitgebreid in het laatste clubblad van het jaar, terug
als speciale editie. De resultaten van de Clubmatch (4 Bel Brabant) 
komen wel in het volgende clubblad.

 Geert merkt op dat dit geen reden mag en kan zijn om de 
ingestuurde resultaten van de werkdisciplines niet te 
publiceren zoals reeds voorgevallen is. 

13. Einde vergadering.

 21u.30


