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NOTULEN

Vergadering Raad van Bestuur op 19 – 01 – 2019 om 09.00 uur.
Locatie: Station Texaco, Groot Bijgaarden, richting Oostende.

Dagorde:

1. Controle aanwezigen en opening vergadering. 

 Allen aanwezig

 De voorzitster heet iedereen welkom en opent de vergadering om 09.20 uur

2. Lezing en goedkeuring notulen vergadering 05.09.2018.

 Na voorlezing werden de notulen van de vorige vergadering goedgekeurd.

3. Kasverslag.

 Door omstandigheden zijn de juiste gegevens niet meer beschikbaar, waarvoor 
verontschuldigingen van de penningmeester. De rekeningstanden worden op de 
volgende vergadering correct medegedeeld. Tussendoor kan er altijd informatie 
opgevraagd worden.

4. Brieven in & uit. 

 1) Brief aan en antwoord van de KMSH in verband met de ras fiches die op de KMSH-
website staan.

 Dit zou terug in orde zijn.

 2) Brief van Sectie 1C met info hoe te werk te gaan voor de sportkalender.

 3) Brief van Eurodogshow met info over de editie 2018.

 4) Brief van J.J. Blok i.v.m fokproblemen.

 Antwoord werd gegeven dat deze persoon contact moet opnemen met de 
KMSH, zij staan in voor het fokbeleid in België.

 5) Brief van Geert aan Monique en Christine i.v.m. een gesloten Facebookgroep.

 Dit is een besloten groep en dus voorbehouden aan de goedkeuring van de 
moderators van deze groep. Gezien de aard van de groep, het gebruik van het
clublogo en dat de club voor open communicatie staat, wordt gevraagd om 
deze groep openbaar te maken en een link te voorzien op de officiële 
Facebookpagina. Dit zal uitgevoerd worden.

 6) Brief van Freddy Schrauwen, lid Agility commissie, hij deelt ons de huidige 
samenstelling van deze commissie voor samen met nog wat Agility informatie.

 Raad van bestuur is akkoord.
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 6 a) Brief met overzicht van alle sectievergaderingen begin 2019.

 7) Vraag en antwoord over selectie WK FMBB Agility binnen de K.U.C.B.H. aan Stijn 
Van Laere.

 8) Lijst met afgevaardigden K.U.C.B.H. voor de sectievergaderingen.

 9) Vraag van Geert aan de bestuursleden om in de officiële communicatie K.U.C.B.H. 
vzw geen persoonlijke logo’s te plaatsen. Enkel het clublogo is toegelaten.

 Iedereen is akkoord.

 10) Nieuwsbrief VFC van december 2018.

 11) Brief van de KMSH (Cindy Vanuytven) met de herhaling om de resultatenlijst in 
Excel in te sturen van de ras speciale 2018.

 Na discussie met de bestuursleden over het hoe, wat, wie werd beslist dat 
Geert dit zal in orde brengen.

 12) Nieuwsbrief van de VdA betreffende de eindejaar formaliteiten.

  De secretaris zal dit zoals gewoonlijk regelen.

 13) Brief van Brigitte Broekx met de vraag waarom niet alle ingestuurde info in het 
clubblad werd opgenomen.

 Christine meldt dat ze hoogstwaarschijnlijk niet alles ontvangen heeft, anders 
zou het wel gepubliceerd geweest zijn. 

 14) Vraag van Peggy Garez over het verkrijgen van verschillende stambomen voor 
een pup bij dezelfde fokker.

 Antwoord werd gegeven door Geert aan deze persoon.

 15) Vraag van Griet Daelman om een clubblad te krijgen omdat ze een advertentie 
heeft geplaatst.

 Een exemplaar zal naar her gestuurd worden na betaling van de kosten 
hiervoor.

 16)  Melding van het overlijden van Lucien Rievière, bekend africhter.

 Geert heeft het medeleven betuigd via het online rouwregister.

 17) Brief van Alfons Den Hond aan selectiecommissie en antwoord van Van Den 
Bosch Alfons over het uitnodigen van de keurmeesters. Melding dat Alfons Van Den 
Bosch zeer ontgoocheld is dat Vic Wilms werd uitgenodigd.

 18) Brief van Cindy Vanuytven i.v.m. openstaande facturen.

 Geert heeft dit onderzocht en blijkt dat alle facturen al voldaan waren.

 Melding hierover werd gemaakt aan Cindy met een extra verwijzing dat dit 
niet de eerste keer is zulke vergissingen te ontvangen.

 19) Brief van Thora Vanderstock om het uitbreiden van de gezondheidstesten te 
verhogen.

 Deze vraag zal worden doorgegeven aan de fokcommissie K.U.C.B.H., na 
ontvangst van hun advies zal het bestuur dit verder bespreken om dan een 
standpunt in te nemen.



 20) Brief van de KMSH met de aangepaste, goedgekeurde samenstelling van de 
fokcommissie K.U.C.B.H. vzw.

 21) Brief aan Hana met afmelding als keurmeester voor de ras speciale wegens 
onvoldoend deelnemers.

5. Ras Speciale 2018 financiële resultaten.

 De voorlopige resultaten zullen tussen de 1500 en 1800 € winst zijn. Definitief cijfers 
komt na betaling van de laatste facturen en/of taksen.

 De verwerking van de gegevens zullen we in de toekomst beter regelen, d.w.z., 
duidelijke afspraken zullen gemaakt worden wie wat doet en hoe dit moet gebeuren.

6. Ras Speciale 2019 Gerpinnes.

 Verschoven naar de volgende vergadering.

7. Jonge Honden & Veteranen dag 2019.

 De inschrijvingen op de website mogen onmiddellijk geopend worden.

 Monique stuurt de nodige info naar Geert.

 Voor de TNR, het bijten mag vanaf 12 maanden.

 De nodige info bezorgen aan Christine & Monique over de inschrijvingen, dit gebeurt 
normaal automatisch.

 Regelmatig een overzicht van de betalingen doorsturen aan Christine & Monique.

 Inschrijvingen voor TNR voorzien op website, info te verkrijgen van Christine.

8. Clubblad editie juli/augustus/September.

 De kost voor de verzending was niet aan het voorkeurtarief onder contract bij de 
Post, waarom?

 Christine dacht alles correct verstuurd te hebben, achteraf blijkt dit naar een 
verkeerd of niet werkend e-mailadres verstuurd geweest te zijn. Dit zal in de 
toekomst beter opgevolgd worden. Christine verontschuldigt zich voor deze 
situatie.

9. Clubblad editie oktober/november/december.

 Geert vraagt waarom alle club emailadressen terug veranderd werden naar de 
persoonlijke emailadressen.

 Monique argumenteert dat dit niet beslist werd op een vergadering. Geert 
repliceert dat dit al lang geleden een gebruik is, na overleg werd beslist om 
vanaf de volgende uitgave terug de club adressen te gebruiken.

10. Sportkalender 2019.

 Geert meldt dat de sportkalender afgewerkt is en op de website werd gezet.

 We vragen eveneens aan iedereen om de gegevens nogmaals na te zien en indien 
nodig rechtzettingen aan te vragen.

11. Sponsoring 2019.

 De sponsoring werd volledig door Christine geregeld, waarvoor dank.



 De verdeling zal volgens onderlinge afspraken uitgevoerd worden.

 Christine stuurt ons de nodige informatie hierover.

12. Geert Bouckaert:

 Steun WK FMBB 2019.

 Vraag werd al gesteld door de commissie IPO, geven we ook dit jaar steun aan
de WK teams voor het FMBB WK?

 Ja, dit zal gebeuren zoals de voorbije jaren, 150 € per ploegleider en 
bijpassen waar nodig voor het inschrijvingsgeld.

13. Monique Gieres & Johan Weckhuyzen:

 Voorstel uitvoering verschillende kampioenschappen (via Bruno Bara).

 Door de diversiteit, de vereisten terreinen, en de verschillende data die al 
jarenlang vaststaan is dit een onmogelijke optie. 

14. Geert Bouckaert:

 Aanpassing verplaatsingsvergoeding vergaderingen.

 Gezien de prijsontwikkelingen die zich de laatste jaren voordoen stelt Geert 
voor om de kilometervergoeding voor vergaderingen aan te passen naar 0,35 
€ per kilometer.

 Werd unaniem goedgekeurd en gaat onmiddellijk in werking.

15. Christine Bouchat: 

 De precieze rol van elk lid van de Raad van bestuur.

 Een volledige uitleg werd gegeven wie welke taken uitvoert.

 Beslist werd om Christine de taak “secretaris tentoonstelling” te geven. Dit 
houdt in dat alles wat tentoonstelling aangaat via Christine zal verlopen. 
Indien de Nederlandse taal nodig is, dan zorgt Geert hiervoor.

16. Christine Bouchat:

 Blauwe documenten welke naar Monique gestuurd werden. Dit in verband met de 
ras speciale.

 Bij een autorisatie tentoonstelling krijgen we van de KMSH telkens een set 
blauwe documenten, deze zullen vanaf nu doorgestuurd worden naar 
Christine.

17. Christine Bouchat:

 Toegang ledenlijst

 Er wordt door Christine nogmaals gevraagd om over de ledenlijst te kunnen 
beschikken.

 Geert antwoord dat de wetgeving “GDPR” onlangs veel strenger is 
geworden en we zeer goed moeten opletten met het openbaar 
maken van ledenlijsten.

 Geert zal in de toekomst zorgen voor een beschermde 
(gebruikersnaam en paswoord) webpagina waar de ledenlijsten 



beschikbaar zullen zijn. Voorafgaand aan de publicatie zal iedereen die
hier toegang op heeft een document moeten ondertekenen waarin 
staat wat met de consulteerbare gegevens mag gedaan worden.

18. Alfons Den Hond: 

 Evaluatie/opvolging van de brieven gezonden aan personen die zich hebben 
misdragen op het WK FMBB 2018, o.a. voorleggen van de gestuurde brieven, zoals 
voorzien, en de, eventuele, reactie van de personen op deze brieven in IPO & 
Mondioring. 

 Alfons stelt dat hij niet wil terugkomen op dit punt maar had graag de 
verstuurde brieven gelezen.

 Geert heeft de bewuste brieven mee en Alfons kon deze nalezen.

 Johan heeft, zoals gevraagd in de brief geen excuses aangeboden gekregen.
Johan meldt nog dat hij wel degelijk getuigen heeft van het voorval.

 Jos Helsen heeft zijn ontslag gegeven in de commissie Mondioring vanwege 
deze brieven. 

 Het bestuur heeft geen tegenargumenten op dit ontslag.

 Het bestuur nam de definitieve beslissing meerderheid tegen minderheid om 
de bewuste brieven op te stellen en te versturen.

 Dit dossier wordt met deze definitief afgesloten.

19. Alfons Den Hond: 

 Evaluatie werking /aanpassing van de KUCBH-sportcommissie, de verschillende 
subcommissies en de mate/manier van toezicht erop door de RvB. 

 Dit is een punt welke al meerdere keren bevraagd werd en waarop al 
meerdere keren antwoord op gegeven werd tijdens vorige vergaderingen.

 De werking van de commissies is autonoom, het bestuur komt enkel tussen 
als er onoplosbare onenigheden zijn of inbreuken tegen de reglementen. De 
samenstelling wordt geregeld door de commissie zelf maar met verplichte 
goedkeuring van het bestuur.

20. Alfons Den Hond: 

 Meer info aan de leden.

 Alfons stelt dat er te weinig informatie aan de leden beschikbaar gesteld 
wordt, zeker via de website.

 Geert antwoord dat, als er informatie beschikbaar is en aan het 
secretariaat bezorgd wordt, dit zeker op de website komt. Het is niet 
de bedoeling dat er moet gebedeld worden om informatie te krijgen. 
Het bewijst enkel dat de leden onvoldoende interesse hebben 
hiervoor.

 Er wordt gevraagd om meer informatie over bestuur beslissingen in het 
clubblad te plaatsen.

 Indien dit relevant is zal dat uitgevoerd worden.

 Een artikel “van de bestuurstafel” is hier een mogelijkheid.



21. Alfons Den Hond: 

 Aanpassing van de standaard.

 Voorstel van Alfons om de rasstandaard na te zien en aan te passen.

 Geert vraagt welke aanpassingen? Hebben we in het verleden nog 
niet genoeg geprobeerd en telkens het deksel op de neus gekregen?

 Na discussie en in de huidige context werd beslist om de rasstandaard 
momenteel niet aan te passen.

 Mocht het via een dossier uitgevoerd worden met ondersteuning van een 
specialist/advocaat, dan maken we misschien een kleine kans.

 We worden ook altijd geblokt door de diensten van de KMSH (ze zien enkel 
dollartekens…).

22. Alfons Den Hond: 

 Selectiekern/fokcommissie.

 Zie punt “4 Brieven in & uit”. 

23. Alfons Den Hond: 

 Aanpassing van de statuten.

 Alfons impliceert op de recente aankondigingen van de vzw-wetgeving.

 Geert antwoord dat hij contact heeft met de vsdc en regelmatig 
updates krijgt. Zodra de informatie volledig is zullen de statuten op 
correcte wijze aangepast worden. 

 Geert vraagt om dit te laten uitvoeren door de vsdc, dan worden onze
statuten tezelfdertijd ook volledig nagezien op wettelijke correctheid.

 Unaniem goedgekeurd, Geert doet het nodig en informeert 
tijdig het bestuur over de ontwikkelingen.

24. Alfons Den Hond:

 Wijziging Commissie Mondioring

 Recentelijk heeft Jos Helsen zijn ontslag aangeboden voor de K.U.C.B.H. 
Mondioring Commissie. Reden is het niet akkoord zijn met de door het 
bestuur genomen beslissing om een brief te sturen naar een lid met een 
verwittiging (dus geen sanctie) over het ontoelaatbare gedrag op het WK 
FMBB 2018. 

 Een brief zal bezorgd worden aan Jos Helsen met de melding dat het bestuur 
dit ontslag aanvaard en het spijtig vindt na een goede samenwerking.

 In de plaats van Jos Helsen werd Bart Boudens aangemeld door de 
Commissie. Het bestuur heeft hier haar goedkeuring. Bart zal hierover 
verwittigd worden.

25. Monique Gieres:

 Betreffende het privé van personen.

 Monique vraag de toestand van het privé van personen.



 Geert antwoord dat de wetgeving inderdaad aangepast werd en nu 
op Europees niveau werkt. De nodige aanpassingen zullen uitgevoerd 
worden op alle nodige niveaus. Hetzelfde is geldig voor de website. 

 Monique vraagt of de KMSH het recht heeft om adressen door te sturen naar 
derden.

 Geert antwoord dat dit kan, gezien we lid zijn van de KKUSH welke als 
onderafdelingen de VdA en de KMSH bevat, dan zijn we akkoord met 
hun privacy verklaringen. Deze zijn te vinden op hun respectievelijke 
websites.

26. Monique Gieres:

 Betalingen voor de speciale en andere manifestaties (project)  10.00 € supplement 
als niet betaald de dag voor de tentoonstelling.

 Unaniem akkoord, dit zal toegepast worden vanaf de ras speciale 2019.

27. Monique Gieres:

 Ledenlijst, datum van betaling leden.

 Zie punt 17.

28. Monique Gieres:

 Geluidsinstallatie

 Onze geluidsinstallatie, welke al redelijk oud is, werkt enkel nog indien 
rechtstreeks aangesloten op het stroomnet. Bovendien werken de draadloze 
microfoon ook niet meer. Kunnen we een nieuwe aankopen?

 Unaniem akkoord. Geert doet het nodige en zal enkele voorbeelden 
doorsturen via email. De aankoop zal gebeuren op de best passende 
wijze. De bewaring zal gebeuren in functie van de locatie voor het 
gebruik.

29. Monique Gieres:

 Publicatie huishoudelijk reglement op website.

 Het huishoudelijk reglement werd door Geert een tijdje van de site 
weggenomen omdat er voorstellen voor aanpassingen zullen ingediend 
worden. Dit reglement werd echter teruggeplaatst omdat we eerst de 
statuten zullen moeten aanpassen (aanpassing wetgeving vzw).



30. Monique Gieres:

 Fiscale controle is in orde?

 Dit gaat over de doorgedreven controle van enkele jaren terug. 

 Dit item werd geruime tijd terug afgesloten.

31. Rondvraag.

 Christine:

 Kan ik de kaartjes voor de TNR doorsturen?

 Ja, deze worden naar Geert gestuurd om te laten afdrukken en 
vervolgens per post naar de eigenaars gestuurd te worden.

 Johan:

 Er liggen nog veel exemplaren van het clubblad bij mij thuis. Een gedeelte 
daarvan is niet meer in optimale staat. Wat kunnen we daar mee doen?

 Het gedeelte van mindere kwaliteit mag weggegooid worden.

 Het overblijvende gedeelte zullen we gratis uitdelen op de volgende 
ras speciale.

 Johan zijn vader heeft al veel boekjes per jaar ingebonden maar mist nog 
enkele exemplaren. Kan ik recupereren?

 Ja, Geert zal zijn boekjes aan Johan geven, daaruit kan hij dan de 
nodige uitkiezen. Indien nog te kort, dan vragen we het aan de andere
bestuursleden of aan andere leden.

32. Einde vergadering.

 De vergadering werd afgesloten om 12.45 uur.


