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Notulen

Vergadering Raad van Bestuur op 09.03.2015 om 19.00u.
Adres: Station Texaco, Groot Bijgaarden, richting Oostende.

Dagorde:

1. Controle aanwezigen en opening vergadering. 

 Aanwezig:

 Monique Gieres.

 Geert Bouckaert.

 José Buggenhout.

 Verontschuldigd:

 Johan Weckhuyzen.

 Ontslagnemend en afwezig:

 Nora Figoureux.

 De voorzitster heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering om 19:00u.

2. Goedkeuring notulen vergadering 19.11.2014.

 De notulen van de vergadering op 19.11.2014 werd vooraf via email unaniem 
goedgekeurd. 

3. Kasverslag. 

 Zichtrekening: 8.247,30 €

 Spaarrekening: 20.807,86 €

 Kassa: 1.112,22 €

 Totaal: 30.167,38 €

4. Brieven in & uit. 

 1] Enkele e-mails met positieve opmerkingen over de speciale uitgave van het 
clubblad eind 2014.

 2] Een voorlopig overzicht met de kandidaturen voor de verkiezingen VdA.

 5 namen uit de lijst van 6 werden weerhouden om positief te stemmen.

 Willy Van Roten – ja 

 Jos de Cuyper – ja 

 Nora Figoureux – ja
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 Fons Van Den Bosch – ja 

 Gustaaf Van den Bosch – nee 

 Jean-Pierre de Plancke – ja 

 3] Interne nota aan José betreffende de vergadering Sectie 1C en de stemming.

 4] Brief van de VdA met de vraag om een lid van de K.U.C.B.H. uit te sluiten ingeval 
deze persoon geen afstand doet van deelname bij dissidente verenigingen.

 Deze brief werd naar de voorzitster van de K.U.C.B.H. vzw gestuurd, dit terwijl
alle officiële communicatie via de zetel of het secretariaat van de vereniging 
moet gevoerd worden.

 Deze brief bevat duidelijk nog geen duidelijk standpunt van de zijde VdA, dit
omdat er letterlijk geschreven staat “voor het geval dat deze leden geen 
afstand willen doen”

 Vraag zal gesteld worden aan de VdA indien er een officiële sanctie opgelegd
werd. In geval van niet en zonder concrete bewijzen, dan kunnen wij als 
vereniging voorlopig niets doen.

5. Project aanpassing ras standaard. 

 Het project werd na de nodige aanpassingen op vraag van de fokcommissie 
unaniem goedgekeurd.

 Dit project zal per aangetekend schrijven naar de KMSH gestuurd worden alsook ter 
informatie naar de FCI.

6. Voorbereiding Algemene Leden Vergadering op 20.03.2015

 De dagorde, het jaarverslag 2014, het financieel jaarverslag, het budget 2015 en de 
ontvangen kandidatuur werden voorgelegd aan de raad van bestuur.

 De Raad van bestuur keurde alle voorbereidingen goed ter voorlegging op 
de algemene ledenvergadering van 20.03.2016.

7. Ras Speciale 02.05.2015. 

 Zie bijlage werkdocument Ras Speciale.

 Wordt bijgewerkt en aan het bestuur bezorgt via e-mail.

8. Clubblad Sept-okt-dec 2014

 Voor de eerste speciale uitgave is de kwaliteit is redelijk te noemen, een volgende 
keer moet het echter veel beter zijn.

 Geert meld dat er meerdere documenten, die via e-mail aangeboden werden aan 
Monique ter publicatie, die niet opgenomen werden in deze editie. Een spijtige zaak 
gezien het over wedstrijdresultaten gaat.

 José meldt dat er in deze editie niets over het werk aanwezig was. Dit sluit aan bij de
opmerkingen van Geert. 

9. Clubblad jan-feb-maart 2015. 

 Gevraagd wordt om de kaft af te wisselen met afbeeldingen van wedstrijden die 
plaatsvonden in de drie maanden voorafgaand aan de publicatie.

 Het artikel over de kleuren van Jean-Marie moet in kleur en in het midden 
gepubliceerd worden.

 De achtergrond kleur graag terug zoals voorheen in het lichtgroen is wenselijk.



10. Fokkerijbesluit Vlaamse Regering – Toelichting VdA en KMSH.

 Onlangs werd door de VdA informatie vrijgegeven met de aangepaste regels voor 
de fokkerij.  Kort daarop een schrijven van de KMSH met de melding dat deze 
fokkerij regels nog niet van toepassing zijn en de KMSH eigenlijk de 
verantwoordelijke is om deze materie op te volgen.

 Bij het  bekijken van de lijst met de rassen die onderhevig zullen zijn aan deze 
nieuwe regelgeving merken we dat de Duitse Herder er niet op voorkomt. Dit is op 
zijn minst eigenaardig te noemen. Wij zullen daarover informatie proberen te 
verkrijgen.

11. Rondvraag.

 Geert:

 Mevr. Delcourt Catherine betaalde nog steeds niet voor haar deelname aan 
de wedstrijd op 01.11.2014 (12,50€)

 José zal deze betaling proberen te regelen via André Mahieu.

 Indien de betaling niet in orde is tegen 15 april, dan zal de forfait 
procedure gestart worden.

 Monique:

 Monique kreeg bericht van Carole Duchesne, deze persoon kocht 
honden waar later bleek dat deze heupdysplasie hebben.

 Deze persoon is geen lid van de K.U.C.B.H. vzw en bovendien 
is dit enkel te regelen via de koper en verkoper middels de 
rechtbank.

12. Einde vergadering.

 21:30 U.


