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NOTULEN

Vergadering Raad van Bestuur op 26-06-2017
Locatie: Station Texaco, Groot Bijgaarden, richting Oostende

Dagorde:

1. Controle aanwezigen en opening vergadering. 

 Aanwezigen:

 Monique Gieres, Alfons Den Hond, Geert Bouckaert.

 Verontschuldigd:

 Johan Weckhuyzen (met volmacht aan Geert Bouckaert).

 De voorzitster heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering om 11.00 uur.

2. Lezing en goedkeuring notulen vergadering 21-04-2017.

 De notulen van de vergadering op 21.04.2017 werden unaniem goedgekeurd.

3. Kasverslag.

 Zichtrekening: 7.713,04 €

 Spaarrekening: 20.874,85 €

 Kassa: 2.289,84 €

 Totaal: 30.877,73 €

 Bijkomende opmerking van de penningmeester, de Ras Speciale zal ongeveer 1500 € 
opleveren dit jaar. De KMSH taks werd nog niet afgetrokken van dit bedrag omdat we de 
factuur nog niet ontvangen hebben. De secretaris zal hierover informeren bij de KMSH.

4. Brieven in & uit. 

 1ste Een brief van Saskia Vermeylen, lid van de K.U.C.B.H. fokcommissie betreffende de 
werking van deze commissie.

 We zullen deze brief meenemen naar onze eerstvolgende vergadering waar we 
Saskia zullen uitnodigen om over dit alles te beraadslagen.

 2de Een brief van de vfc Vlaanderen met de melding dat alle ras fiches in orde zijn en te 
consulteren op de vfc website.

 Wij mogen steeds voorstellen aan hen doorgeven, maar zij zullen beslissen wat er 
wel of niet aan de verplichtingen wordt toegevoegd.
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5. Clubblad april-mei-juni 2017.

 Monique meldt dat er redelijk wat informatie binnengekomen is voor het volgende clubblad,
o.a. resultaten WK FMBB 2017, Clubmatch, tentoonstellingen België, een artikel over 
wijlen Jean Marie Vanbutsele, uiteenzetting van Saskia, een affiche jonge honden dag, enz…

 Deze uitgaven wordt nog deze week naar de leden verstuurd.

6. Commissie tentoonstelling: aanpassingen en uitbreiding (Monique).

 Monique stelt voor om onze commissie tentoonstelling uit te breiden.
Communicatie zal verlopen via Monique.
Na overleg werd volgende samenstelling aangenomen:

 Monique Gieres

 Christine Bouchat

 Marc Sarlet

 Voorstel tot het opstarten van een commissie Schapendrijven. 

 Dit voorstel werd eveneens aangenomen, de samenstelling en verdere details zullen 
op een volgende vergadering besproken worden. Bianca Behets zou deze commissie 
regelen.

 De eventueel georganiseerde wedstrijden zullen open wedstrijden zijn met een apart 
klassement voor de deelnemende Belgische Herders (K.U.C.B.H. leden).

 Een eerste voorstel van de commissie tentoonstelling:

 Een puntensysteem (challenge) voor Belgische Herders met klassering met inbreng 
van de tentoonstellingen gelopen in België. Op de Ras Speciale een test (zoals tsg). 
De samengestelde resultaten geven dan een klassering weer.

 Het doel van dit nieuwe systeem is om te proberen meer leden aan te trekken.

 Voordelen?

 Een advertentie in het clubblad.

 Een zak eten?

 1 nacht (hotel en betaling inschrijfgeld WK FMBB

 Deelname aan Ras Speciale K.U.C.B.H. gratis

 …

 De Raad van Bestuur gaat hiermee akkoord, de commissie tentoonstelling 
moet een volledig, gedetailleerd voorstel uitwerken en goedkeuren. Het is 
uiteraard de commissie tentoonstelling die de volledige opvolging hiervan 
op zich neemt.

 Een tweede voorstel van de commissie tentoonstelling:

 Een maal per jaar een voorstelling van het ras organiseren, zonder klassering, maar 
wel met kwalificatie en de nodige uitleg hierbij.

 De Raad van Bestuur gaat hiermee akkoord. 



 De commissie tentoonstelling moet wel alles zelf regelen/organiseren.

 De resultaten van deze beoordeling kunnen meetellen voor de “challenge”.

 Eens deze voorstellen op punt staan zullen ze in het clubblad gepubliceerd worden.

 We ontvingen enige tijd terug een mail van Fons dat hij geen deel wenst uit te maken van de 
commissie tentoonstelling. Fons herhaalde dat om al het materiaal tentoonstelling bij 
Monique te stockeren of een andere oplossing te zoeken. Het kan niet meer bij Fons thuis 
gestockeerd blijven. 

7. Ras Speciale 2017.

 Onze Ras Speciale zal dit jaar een 1500 € opleveren. Hier is de KMSH taks nog niet van 
afgetrokken.

 De secretatis meldt dat de KMSH nog geen factuur heeft gestuurd en zal navragen waarom.

 Keurmeesters, dit was in orde. Er werden ook geen opmerkingen van deelnemers genoteerd.

 BOS: 

 Monique en Fans zouden vooraf over BOS gepraat hebben, niets officieels echter.

 Op de Ras Speciale kwam het tot een discussie tijdens de Erering in het bijzijn van 
de Keurmeesters en de nog wachtende deelnemers. De Keurmeesters waren hierover
verwonderd en vroegen zich af wat er gebeurde.

 Geert merkt op dat de vooraf gemaakte afspraken moeten gevolgd worden. 
Wijzigingen tijdens de tentoonstelling zelf zijn niet toegestaan omdat dit altijd voor 
onvrede en discussie zorgt zoals we nu ondervonden hebben.

 Wat de BOS betreft, na overleg werd beslist om de reglementen na te zien en voor 
onze volgende Ras Speciale, indien noodzakelijk, aanpassingen te doen. Dit zal 
uitgevoerd worden door de commissie tentoonstelling.

 De definitieve aangepaste reglementen werden tot op vandaag nog niet ontvangen 
van de VdA/KMSH.

8. Ras Speciale 2018.

 Monique had contact met de stad Tervuren. De datum zou ofwel in mei 2018 ofwel in 
september 2018 liggen. Verdere informatie volgt nog.

 Monique stelt voor om de Ras Speciale in het laatste weekend van de maand augustus te 
organiseren. 

 Eerst moeten we de informatie van de stad Tervuren afwachten.

9. Sponsoring “De Post”.

 Fons meld dat “De Post” nog geen beslissing heeft genomen. 
Dit zou voor in de maand juni zijn. We wachten verder af. 

10. WK FMBB 2017.

 We ontvingen een brief van Jos Helsen met de melding dat ze dit jaar een goed WK mochten
beleven. Eveneens een dankwoord voor de verkregen sponsoring.

 Brief van Jeaninne Geentjes, de ploegleider IPO voor het WK FMBB 2017.



 Een overzicht van de resultaten toont ons dat dit beschamend is, dit tegenover hun 
resultaten in België behaald.

 Er wordt ook gevraagd om vanaf volgend jaar alles aan de ploegleider over te laten 
zoals het samenhouden van het team via het boeken van het hotel.

 Vooraf een vergadering met het team om de kledij te passen, de nodige afspraken te 
maken, enz,…

 om dit alles te bewerkstelligen zou de afsluitdatum minstens 2 maand voor 
het WK moeten zijn. 

 Voor de kledij, ook dit terug overlaten aan de ploegleiders van de verschillende 
disciplines.

 Een opmerking over een deelnemer die tijdens de trainingen en “stroomband zou 
gebruikt hebben”.

 Geert meld dat dit niet officieel werd vastgesteld en dit materie is voor de 
FMBB, niet voor de K.U.C.B.H.

 Een opmerking over een “nieuw” systeem voor het keuren, geïntroduceerd door 
Edgar Scherkl, de supervisor IPO op het WK FMBB 2017.

 Geert meld dat er geen inbreuken waren op het geldende reglement. Het was
enkel een verduidelijking wat verwacht werd van de teams op een andere 
manier voorgesteld dan gewoonlijk.

 De secretaris zal een antwoord bezorgen aan Jeaninne met o.a. 
volgende informatie:

 Per team slechts een ploegleider toegestaan.

 De sponsoring en de kledij voor het team is terug de 
volledige verantwoordelijkheid van de ploegleider.

 De ploegleider ontvangt zoals gewoonlijk 150 € als 
tussenkomst in de kosten.

 De opbrengst van het BK BH komt toe aan het team om de 
inschrijvingen te helpen betalen. Indien nodig en na overleg
kan de club eventueel bijspringen hiervoor.

11. Ras fiche, toevoegingen (Fons)

 Fons geeft een uiteenzetting over de categorieën.

 Na overleg zullen we Saskia Vermeylen uitnodigen op onze eerstvolgende vergadering om 
hierover te debatteren. 

12. Selectiekern (Fons)

 Vraagt als er iemand gereageerd heeft op de oproep om als verantwoordelijke en 
commutator aangesteld te worden voor de fokcommissie.

 Er is een reactie binnengekomen van Dhr. Gesquière Hugo, deze brief werd echter 
onder punt 14 van deze vergadering geplaatst en doorgeschoven naar de volgende 
vergadering.

13. Tussenkomsten leden van de raad van beheer (Fons)



 Geert heeft verboden om een foto te gebruiken welke in het clubblad zou verschijnen. Dit 
zonder overleg met de Raad van Bestuur, waarom?

 Geert meldt dat de gevraagde foto’s het WK FMBB IPO team moest zijn. Op de 
bewuste foto waren eveneens personen te zien die niet tot het team behoorden en 
ook iemand met een glas bier in de hand. Dat was de reden dat de foto niet werd 
weerhouden ter publicatie. Geert verontschuldig zich om niet eerst het advies van de
Raad van Bestuur gevraagd te hebben. De foto mag nog steeds niet gebruikt worden.

14. Fok Commissie.

 Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.

15. Rondvraag.

 Monique: niets

 Geert: niets

 Fons:

 Oprichten commissie Ring?

 Vooraleer we een commissie oprichten hebben we meer informatie nodig:

 Wedstrijden?

 Samenstelling commissie?

 De oprichting van deze commissie werd door het bestuur voorlopig 
aanvaard. Fons zal dit onderzoeken en een gedetailleerd voorstel/verslag 
indienen. Daarna kunnen we overgaan tot een definitieve oprichting. De 
ledenlijst zal naar Fons gestuurd worden.

16. Einde vergadering.

 Einde vergadering  om 


