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Notulen

Vergadering Raad van Bestuur op 21-10-2016 om 19.30u.
Locatie: Station Texaco, richting Oostende, Groot Bijgaarden.

Dagorde:

1. Controle aanwezigen en opening vergadering. 

 Aanwezig:

 Monique Gieres, Fons Den Hond, Geert Bouckaert

 Verontschuldigd:

 Johan Weckhuyzen

 Aanvang vergadering:

 20.00 uur.

2. Lezing en goedkeuring notulen vergadering 20-06-2016.

 De notulen werden na voorlezing unaniem goedgekeurd.

3. Kasverslag. 

 Zichtrekening: 8.843,88 €

 Spaarrekening: 20.854,46 €

 Kassa: 107,76 €

 Totaal: 29.816,10 €

 De eindresultaten van de ras speciale 2016 zal via email aan de RvB bezorgt worden 
zodra beschikbaar.

4. Brieven in & uit. 

 1] Brief van Saskia Vermeylen met de melding dat er voor de sectie 4B geen 
commissieleden meer zijn. Saskia stelt zichzelf voor om in deze commissie te 
zetelen.

 Werd unaniem goedgekeurd en zal meegedeeld worden aan Saskia.

 De vermelding op de website en in het clubblad zal eveneens in orde 
gebracht worden.

 2] Brief van Gunter Mertens met vragen over de “zwarte Mechelaar” en stambomen.

 Wij hebben een gepast antwoord gestuurd aan Gunter na consultatie aan de 
fokcommissie en doorverwezen naar de KMSH.

 3] Brief van Declercq Yves betreffende de EDS.

 Alles werd reeds afgehandeld.

 4] Brief van Jean-Charles Menu betreffende de EDS.

 Antwoord en informatie werd gegeven.
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 5] Informatie brief van de Vlaamse Fokkerij Commissie over de infofiches van de 
Belgische Herders. 

 Wij mogen nog aanpassingen vragen indien nodig. Deze fiches staan op de 
website van de VFC.

 6] Brief van de Eurodog show betreffende de stand, de website en de vermelding in 
de catalogus.

 De nodige informatie werd verstrekt door de secretaris.

 7] Brief van Declercq Freddy betreffende een frigo op de EDS.

 De secretaris heeft reeds het nodige gedaan hiervoor.

 8] Brief van Kelly Van Uffelen met de vraag naar een club om WGH te trainen.

 Antwoord werd gegeven en er moet op zoek gegaan worden naar een club 
via de website van de KKUSH. Daar zijn alle lijsten te vinden.

 9] Brief van de Sectie 4C Agility met kalender voorstellen voor 2017.

 De data voor onze Agility wedstrijden worden geregeld door onze 
commissie Agility. Dit is reeds in orde.

 10] Brief van Simonne Lauwers met de vraag waarom Dog Dance niet meer op de 
website en in het clubblad staat.

 De K.U.C.B.H. organiseert geen wedstrijden in deze discipline. Er zijn ook zeer
weinig leden die deze discipline beoefenen. Niettemin werden de website en
het clubblad aangepast met de vermelding van Dog Dance.

 11] Aanvraag voor het plaatsen van een stand op de “AnimalZ dieren-event”.

 Wij gaan niet in op deze uitnodiging.

 12] Vraag van Mimmi om een lijst te bekomen met nestjes.

 Werd doorgestuurd naar de KMSH website.

 13] de heer Verlinden Geert stuurde de vraag tot ondersteuning van zijn 
kandidatuur in voor de sectie 1C.

 Na overleg goedgekeurd, we bezorgen de heer Geert Verlinden de nodige 
brief.

5. Algemene Vergadering 2017.

 Locatie: Sportcentrum Ganshoren, kleine zaal. 

 Datum: vrijdag 17 februari 2017

 De uitnodiging zal in het laatste clubblad 2016 geplaatst worden, alsook op de 
website. Een extra tekst zal voorzien worden om de eventuele kandidaten raad van 
bestuur op te lijsten op de website. Dit om in orde te zijn met de regelgeving en 
oproepdata.

6. Sportkalender 2017.

 Voor de meeste disciplines werden de data voor 2017 al ontvangen.

 In 2016 kregen we meerdere boetes omdat de organisaties de administratie en 
financiële verplichtingen niet op tijd in orde gebracht hebben. Vanaf 2017 zal het 
secretariaat K.U.C.B.H. terug deze opvolging doen. Dit zal worden meegedeeld via 
email aan alle organisatoren.

7. Clubblad juli-augustus-september 2016.

 Deze uitgave was niet goed in orde, de informatie pagina was niet aangepast zoals 
gevraagd en via email ingestuurd. 



 Het laten drukken voor dat er goedkeuring gegeven werd door de raad van bestuur 
werd al in een vorige vergadering beslist. Dit werd echter nog steeds niet gevolgd. 
Er brief zal via email gestuurd worden naar Danielle Parait om dit te bewerkstelligen.

8. Clubblad oktober-november-december 2016.

 Volgende inhoud zal in het volgende clubblad gepubliceerd worden (niet 
beperkende lijst):

 Resultaten, beschrijvingen en foto’s Ras Speciale 2016 (125 jaar).

 Clubmatchen (enkel de resultaten, geen foto’s of beschrijvingen).

 Jonge Honden Dag en enkele foto’s.

 Resultaten WK FMBB (enkel Belgen).

 Resultaten BK BH IPO 2016.

 Uitnodiging algemene leden vergadering 17.02.2017.

 Uitnodiging betaling lidgelden 2017.

 Enz…

9. Ras Speciale 2017.

 Zie werkdocument.

10. Fokcommissie.

 De samenstelling van de fokcommissie zal worden aangepast.

 Uit:

- Dhr. Aertgeerts Firmin en Dirk Spruyt

 In:

- Mevr. Sandar Dubach en Dhr. Hugo Gequière

 Mevr. Dubach heeft reeds positief bevestigd, Dhr. Gesquière wordt aangeschreven.

 De KMSH zal schriftelijk op de hoogte gebracht worden.

11. Sponsoring 2017.

 Fons zal contact opnemen met Versele-Laga. Ondertussen weten we dat er 
nogmaals wissels zijn onder de vertegenwoordigers en moeten we daar rekening 
mee houden. Alles zou in orde blijven voor de rest van dit jaar en eventueel de 
eerste maanden 2017.

 Fons heeft nieuwe contacten met de firma “Healty Dog”. Hier nog afwachten op de 
resultaten van de besprekingen.

12. Link op website leden – fokkers.

 Deze vraag zal in het clubblad gepubliceerd worden.

13. Aankondiging geboortes op website, enkel fokkers – leden.

 Idem als punt 12.

14. Rondvraag.

 Geen extra vragen.

15. Einde vergadering.

 Einde vergadering 22.00 uur.


