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Notulen - Minutes

Vergadering bestuursorgaan 26 – 10 – 2020 om 18.30 uur.
Réunion en ligne de l’organe conseille 26 – 10 – 2020 à 18h30.

1. Controle aanwezigen en opening vergadering. 

 Aanwezig:

 Monique Gieres.

 Geert Bouckaert.

 Afwezig (wegens ziekte):

 Johan Weckhuyzen.

2. Lezing en goedkeuring notulen vorige vergadering.

 Notulen vorige vergadering (05.09.2020) goedgekeurd.

3. Kasverslag.
Rapport financier.

 Zichtrekening : 11.003,49 €

 Spaarrekening: 20.933,49 €

 Kassa: 3.524,17 €

 Totaal: 35.461,15 €

4. Brieven in & uit. 

 Alle in en uitgaande brieven werden behandeld, waar nodig zal de 
secretaris een antwoord verzorgen.
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5. Sportkalender 2021.

 Het invullen van de sportkalender 2021 is in uitvoering.

 Er zijn nog enkele wedstrijd niet gekend, de secretaris zal extra contact 
opnemen.

6. Project “België, Nederland, Frankrijk” – Projet « Belgique, Pays-Bas, France »

 Dit project zullen we bespreken voor uitvoering in 2022.

 Voor we de voorbereiding starten moeten we eerst de ras clubs van de 
andere landen raadplegen indien ze interesse hebben.

7. Verzekering – Assurance.

 Informatie prijs, kaarten, enz.

 De verzekering zal op 7€ per lid komen.

 De initiële lijst zal gebaseerd worden op de ledenlijst van het 
voorgaande jaar.

 Deze lijst zal maandelijks aangepast kunnen worden op de 
mykkush site. Daarvoor moet het ict van mykkush nog het nodige 
doen.

 Startdatum is juli 2021.

 Voor onze verzekering is dat eveneens de vervaldatum, dus hier 
geen enkel probleem voor ons.

 Nieuwe verplichtingen leden kringgroepen? 

 Met de nieuwe verzekering die binnenkort in voege komt, hoe 
gaan we de kringgroepleden verzekeren?

 Moeten we verplichtend per kringgroep een ledenlijst opvragen?

8. Sponsoring 2021.

 Hiervoor hebben we Johan nodig, dus verplaatst naar de volgende 
vergadering.

9. Clubblad – Revue.

 Het clubblad zal gemaakt worden door Gwendoline.

 Wij moeten haar de nodige informatie via email bezorgen.

 De secretaris zal de leden contacteren om informatie te geven en de 
mogelijkheid voor het plaatsen van advertenties aan te bieden.



10. Nieuwsbrief – Bulletin.

 We zullen zeer regelmatig een nieuwsbrief uitbrengen, voorstel is na elke 
tentoonstelling/wedstrijd van de club, interessante weetjes en artikelen, 
mededelingen van het bestuur of commissies, enz.

 Geert toont een voorbeeld en de werkwijze voor de nieuwsbrieven.

 We kunnen wel zien hoeveel procent van de verstuurde nieuwsbrieven 
aangeklikt werden, niet wie er aangeklikt heeft.

11. Logo club.

 Monique vraagt om  een nieuw clublogo te laten maken, dit zou kunnen 
uitgevoerd worden door Gwendoline.

 Het nieuw logo moet een moderne uitstraling hebben en het mogen 
geen foto’s zijn, potloodtekeningen gemaakt van foto’s kunnen uiteraard 
wel.

 Monique doet het nodige en informeert ons regelmatig.

12. Aanvraag nieuwe kringgroepen.

 ESU Bernisart = ok.

 André Matthieu = ok.

 4 Bel Henegouwen = ok.

 De secretaris zal deze aanvragers informeren en opvolgen.

13. Jaarabonnement “zoom” - abonnement annuel pour « Zoom ».

 Is in principe in orde, we zullen wel wachten tot de 40 minuten regel terug
in werking is.

14. Ras speciale

 Ras Speciale 2021:

 Locatie: Waaienbergstraat 6 – Overijse

 Programma:

o Zaterdagvoormiddag:

 Teste d’attitude & sujet recommandé.

o Zaterdagnamiddag :

  Seminarie :



 Pauline Koning-Stern Hanf.

 Johan Weckhuyzen

 Saskia Vermeylen

 Johan Weckhuyzen

Marie-France Valet

 Abel Renard

  ??

o Zaterdagavond:

 Souper in hotel met bestuur en keurmeesters.

o Zondag:

 Ras Speciale

Marie-France Varlet (Frankrijk)

 Emmanuel Borriero (Italië)

 Pauline Koning-Stern Hanf (Nederland)

15. Jonge Honden & Veteranendag:

 Laura Vassallo (Italië)

 Tom Roozen (Nederland)

16. Domeinnamen 2de ras vereniging?

 Geert neemt schriftelijk contact op met Christine Bouchat om de correcte 
situatie uit te leggen.

 Overige papieren? Christine heeft niet alles afgegeven.

 Wachten op informatie van Monique.

17. Nieuwsbrieven

18. Einde vergadering.


