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NOTULEN

Vergadering Raad van Bestuur op 25 – 10 – 2017 om 15.30 uur.
Locatie: Station Texaco, Groot Bijgaarden, richting Oostende

Dagorde:

1. Controle aanwezigen en opening vergadering. 

 Aanwezig:

 Monique Gieres

 Geert Bouckaert

 Alfons Den Hond

 Vertegenwoordigd via volmacht:

 Johan Weckhuyzen

2. Lezing en goedkeuring notulen vorige vergadering.

 De notulen werden unaniem goedgekeurd.

3. Kasverslag.

 Zichtrekening: 6.879,04 €

 Spaarrekening: 20.874,86 €

 Kassa: 2.012,07 €

4. Brieven in & uit. 

 1) Brief van Monique Gieres met de vraag om een nota te publiceren op de K.U.C.B.H. 
Facebookgroep. Dit met de vraag om een kopie van de keurverslagen die verloren gegaan 
zijn (Purnelle C.)

 Bestuur gaat akkoord, er mogen echter geen namen vernoemd worden. Monique zal 
dit regelen.

 2) Brief van Bianca Behets met de vraag voor wedstrijden schapen drijven en de Jonge 
Honden Dag 2018

 22.09.2018: Voorstelling programma tijdens de ras speciale.

 Akkoord, wel nog meer info vragen aan Bianca.

 6.10.2018: Herding Working Test

 Akkoord, ze kunnen de aanvraag via Mykkush indienen indien mogelijk.

 22.07.2018: Jonge Honden en Veteranen Dag

 Akkoord gezien Nora Figoureux een “time-out” neemt.

 Het secretariaat zal Bianca informeren hierover.

 3) Brief van Nora Figoureux in antwoord op ons schrijven met de melding dat Nora de JHD 
niet organiseert in 2018.
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 4) Brief van Monique aan Jacques Arnold met een vraag tot rechtzetting van de naam 
“Laekinius” naar Laekenois” in de ras fiches.

 5) Brief van de KMSH met de melding dat het dossier Sandy over het niet aanvaarden door 
Frankrijk van de CQN doorgestuurd werd naar de FCI. Wij zullen op de hoogte gehouden 
worden.

 6) Brief aan Purnelle Catherine met de opvraging van de keurformulieren van de Tervurense 
op onze ras speciale.

 7) Brief aan de KMSH met het dossier Sandy Moreau.

 8) Brief aan Sandy Moreau met de mededeling dat het dossier werd doorgestuurd naar de 
KMSH.

 9) Mailverkeer tussen Fons en Geert en afsluiting sponsoring De Post.

 10) Brief aan Bianca met de toestemming en de uitleg over het oprichten van een commissie 
schapen drijven.

5. Clubblad oktober – november - december 2017.

 Het clubblad is volgens Monique al ver gevorderd. We moeten wel nog wat informatie 
bezorgen:

 Uitnodiging betalen lidgeld 2018

 Uitnodiging advertentie in clubblad 2018

 Selectienormen Agility WK FMBB 2018

 Sportkalender 2018

 Nog bijkomende foto’s vragen aan Saskia.

6. Ras Speciale 2018 Gerpinnes.

 Zie werkdocument.

 Fons stuurt ons een overzicht van de opzet “BOS”.

7. Sponsoring Versele-Laga 2018 betreffende de sponsoring van de Post (brief 11)

 We ontvingen een brief van Versele-Laga dat de sponsoring stopt per 1 januari 2018. 

 De opgegeven reden is onvoldoende zichtbaarheid.

 Volgens Fons is het gebrek aan foto’s van de Ras Speciale de directe aanleiding voor deze 
beslissing. Geert voegt hieraan toe dat het waarschijnlijk een gelegenheidsreden is om de 
sponsoring op te zeggen.

8. Commissie Ring (brief 12)

 Wedstrijd Ring 1, 2, 3 met CAC op 25.10. 2018 mag aangevraagd worden. Fons regelt dit in 
de sportkalender.

9. Vraag van Gerpinnes betreffende wedstrijd IPO op 01.11.2018

 André Mathieu van Gerpinnes vraagt via het hoofdbestuur om de wedstrijd IPO op 
01.11.2018 te mogen organiseren.

 Geert informeert dat André deze kandidatuur al ingestuurd heeft naar de Commissie 
IPO K.U.C.B.H.

 Eveneens dat het de Commissie IPO K.U.C.B.H. is die kandidaturen verzamel en op
01.11. van het voorafgaande jaar beslist welke kandidaat de toewijzing krijgt.

 Enkel indien er zich problemen zouden stellen welke niet door de Commissie IPO 
K.U.C.B.H. kunnen opgelost worden, dan kan het hoofdbestuur tussenkomen.

 De secretaris zal André Mathieu informeren hierover.

10. Ras Standaard

 Op onze vraag om verduidelijking waarom ons dossier hierover in enkele lijnen afgewezen 
werd en tot herziening kregen we antwoord van de KMSH.



 De KMSH maakt enkele kleine verduidelijkingen en verwijst naar Dhr. Pollet, de 
Standaard commissie KMSH en onze fokcommissie. 

 Deze verwijzingen blijven voor ons onvoldoende als antwoord omdat we de 
capabiliteit, deskundigheid en neutraliteit van sommige organen zeer in vraag 
stellen.

 Verwacht wordt als er ooit andere mensen het zeggenschap krijgen over deze 
materie dat we het dossier opnieuw indienen.

 Geert meldt dat het niet ondenkbaar is dat de Vlaamse overheid op een gegeven 
moment zelf het beheer van alle fokreglementen en bijhorende taken naar hen zal 
trekken. Wat dat dan kan/zal betekenen voor het fokbeleid in Vlaanderen is maar de 
vraag…

11. Datum Algemene Ledenvergadering 2018

 De voorgestelde en goedgekeurde datum is zaterdag 3 februari 2018, aanvang om 10.00 uur.

 Geert verzamelt de nodige informatie voor de locatie, ofwel in het station Texaco ofwel in 
Ganshoren. Zodra informatie bekend wordt het bestuur ingelicht en een uitnodiging 
opgemaakt voor het clubblad, de website en Facebook.

12. Sportkalender 2018

 Ongeveer ¾ van de informatie voor 2018 werd al ingediend. Zodra alle informatie binnen is,
dan wordt de sportkalender verstuurd aan het bestuur, wordt op de website, in het clubblad 
en op Facebook gezet.

 Gezien er al lang geen contact meer is met de mensen van de Doggy Dance, er geen 
wedstrijden georganiseerd werden de laatste jaren, wordt deze discipline verwijderd. Dit uit 
het clubblad, de website en alle andere informatiedragers. Deze informatie wordt 
doorgegeven aan de redactie en de secretaris.

13. Bijkomende testen voor het fokadvies:

 Tervuren:

 Hypothyreoïdie (Schildklierdisfunctie die hormoonproductie beïnvloedt).

 Mechelaars:

 PRA (retinale atrofie)

 Na discussie en het voorleggen van een technische uiteenzetting (Causus) 
werd beslist om deze bijkomende testen voorlopig niet aan te vragen.

 Onze reglementen respecterend kan deze vraag pas na een jaar terug op de 
dagorde gezet worden ter behandeling.

14. Communicatie tussen de KMSH – Fokkers – leden (Johan, brief 16).

 Probleem: Het niet ontvangen of niet op tijd ontvangen van stambomen, uitgegeven door de 
KMSH (zie brief van Johan).

 Op vraag van Johan Weckhuyzen werd een schrijven gericht door de secretaris aan 
de KMSH om na te gaan wat het probleem is om op tijd stambomen af te leveren 
aan onze fokkers.

 Op het schrijven (09.06.2017) aan Dhr. Kinart) werd nooit een antwoord 
ontvangen.

 Daaropvolgend (12.10.2017) heeft Johan via zijn raadsman bij wijze van 
een aangetekende brief de KMSH officieel in gebreke gesteld.

 Wij nemen nota van dit dossier en vragen aan Johan om ons in elk geval op de 
hoogte te houden en indien we nog iets kunnen doen voor hem.

15. Rondvraag.

 Geert: 

 blijkbaar zou er een communicatieprobleem zijn tussen Saskia en Nancy in het GP.



 Geert zal hieromtrent informeren en bijsturen indien nodig. Nancy doet dit 
al meerdere jaren heel goed de organisatie van de jaarlijkse GP-wedstrijd en 
wij wensen dit zo te houden.

 Ondertussen heeft Geert Nancy & Saskia via email gesproken.
Dit resulteerde er in dat Nancy terug de volledige wedstrijd gehoorzaamheid
op zich neemt. Saskia heeft hiervoor te weinig tijd. Ook was er een 
communicatieprobleem en verschillende inzichten die niet goed bij te sturen
waren.

 Monique: 

 Voor advertenties in ons clubblad.

 De mensen die in Wallonië wonen, moeten een speciale toelating aanvragen 
om advertenties in het clubblad te mogen publiceren.

 Monique zal de nodige informatie bezorgen aan de secretaris om de 
aanvraag te doen naar de betreffende diensten in Wallonië. 

 Fons:

 Niets.

16. Einde vergadering.

 18.15 uur.


