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Notulen
Vergadering bestuursorgaan op 10 – 02 – 2020 om 18.00 uur.

Locatie: Keizer Karellaan 560 - 1082 St. Agatha Berchem.

1. Controle aanwezigen en opening vergadering. 

 Alle leden bestuursorgaan zijn aanwezig.

 De vergadering wordt geopend om 18:15 door Monique.

2. Lezing en goedkeuring notulen vergadering 09-11-2019.

 Christine & Monique herroepen hun akkoord betreffende punt 13 van de dagorde op
deze vergadering: “Locatie archief, bureel”.

 Argument is dat er een misverstand opgetreden is over de periodiciteit van 
de betalingen. Zowel Christine als Monique dachten dat de betaling slechts 
eenmaal per jaar zou zijn. De correcte vraag was per maand.

 Dit bedrag werd daardoor te hoog bevonden.

 Beiden weigeren eveneens om de notulen van deze vergadering te 
ondertekenen. Dit vormt geen probleem voor de geldigheid van de notulen.

 De beslissing voor het huren van een kantoor werd ongedaan gemaakt.

3. Kasverslag: 

 Zicht: 9.917,88 €

 Spaar: 20.928,86 €

 Kas: 4.141,89 €

 Totaal: 34.988,63 €

4. Brieven in & uit. 

 1) Brief van Bérengère Fayt betreffende het fokken in schoonheid en werk.

 Johan zal dit beantwoorden.

 2) Akkoord van André Mathieu om het terrein “Meilleur Ami de l’Homme” twee 
dagen te gebruiken, op zaterdag voor de selectie en TRN en op zondag voor de ras 
speciale. Daarnaast zal André op zaterdag eveneens een test sociaal gedrag 
organiseren.

 3) Melding aan Alfons Den Hond dat hij niet weerhouden werd om sectie 
vergaderingen bij te wonen in naam van de club.
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 4) Een overzicht van de gegeven sponsoring aan Alfons Den Hond voor zijn 
wedstrijden 2019. Volgens uiteenlopende informatie zou niet alle sponsoring 
uitgedeeld zijn, volgens anderen dan weer wel. We hebben verzocht om het 
overschot terug te bezorgen.

 5) Vraag van Christine aan Alfons Den Hond om foto’s van de ring wedstrijd door te 
sturen.

 6) Brief aan Gwen en Mia met de melding dat we hun voorstel ontvangen en 
aanvaard te hebben.

 7) Vraag van Jeaninne Geentjes om een vast bedrag per jaar te voorzien als 
sponsoring voor de WK teams.

 Na overleg werd beslist om niet in te gaan op deze vraag.
De huidige sponsoring blijft zoals ze is.
De secretaris brengt hen op de hoogte.

 8) Antwoord van Alfons Den Hond op de melding dat de club zelf de selectie zal 
organiseren. Daardoor heeft Alfons Den Hond de WGH en test sociaal gedrag op 
07.03.2020 ook geschrapt.

 9) vervolgbrief op onze vragen betreffende de overgebleven sponsoring.

 10) Brief van Goes met de Keurmeesterslijst.

 11) V & A: we vroegen aan Cindy Van Uytven een lijst van alle Belgische Herders met 
een kampioenstitel. Dit werd wegens tijdsgebrek doorgeschoven naar 2020. We 
zullen dezelfde vraag nogmaals stellen in de loop van 2020.

 12) V & A: vraag van kg Witven met de vraag voor de beker VdA, de sponsoring en de
bekers. Op alle drie de vragen werd een positief antwoord gegeven.

 13) V & A:Nogmaals de vraag van het RIZIV om informatie over Mario Verslype.

 Hetzelfde antwoord zoals vorige keer werd nogmaals gegeven.

 14) V & A: Ontslagbrief als lid van de club van Momo Marianne.

 Antwoord voor goede ontvangst werd gegeven.

 15) Overlijdensbericht van Dhr. R. Pollet.

 Een brief met melding van ons medeleven werd gestuurd naar Mevr. Pollet.

 16) Melding adres wijziging van Alfons Den Hond.

 17) Nieuwsbrief VFC.

 18) Brief van VdA betreffende de VdA medailles.

 19) Mail van de secretaris met in bijlage de naar de nieuwe wetgeving aangepaste 
statuten.

 20) Brief van Bram De Bock i.v.m. een persoonlijk verzekering (licentie).

 We hebben nog niet alle informatie, dit wordt verder onderzocht door Johan.

 21) Mail van Beel Franklin over een nieuw concept i.s.m. het leger. Er wordt gevraagd
om een lijst door te geven met de namen van onze fokkers.

 Dit is een vraag welke we doorverwijzen naar de KMSH.

 22) Vraag van een student die een enquête doet over de nieuwe regelgeving KMSH. 
Dit via een link. 

 Wij verwijzen ook hier door naar de KMSH.



 23) Uitnodiging van de Sectie 5D voor een demo “Hoopers”.

 Wij gaan niet in op deze uitnodiging.

5. Betalingen advertentie speciaal clubblad eind 2019 (Geert).

 Nog niet alle advertenties werden betaald.

 De secretaris zal een tweede mail sturen naar de personen die  nog niet betaald 
hebben.

 Een ge-update  lijst zal eveneens naar Christine gestuurd worden.

6. Aanvraag 2 nieuwe 4 Bel kringgroepen en naamgeving.

 Er zijn twee aanvragen binnengekomen om een kringgroep op te richten;

 Een van André Mathieu (Le Meilleur Ami de l’Homme).

 Een van Black Mamba K9 Squd Havré.

 Beiden vragen dezelfde kringgroep naam aan (Nl & Fr).

 Er werd van uitgegaan dat de naam de provincie moet bevatten waar de kringgroep 
gevestigd zal zijn. De secretaris weerlegt deze stelling en zegt dat er “historische 
afspraken” waren hierover. Er is echter in geen enkel reglement sprake van 
beperkingen.

 We zullen beiden kandidaat kringroepen hierover inlichten en hen de nodige 
informatie vragen.

7. Clubblad januari-februari-maart 2020 (Monique).

 Allereerst vraag Geert waarom de “verantwoordelijke uitgever” gewijzigd werd.

 We hebben met De Post een contract en dit impliceert ook dat er geen 
wijzigingen mogelijk zijn zonder contract wijziging. Anders kunnen ze de 
verzending weigeren (speciaal tarief).

 Voor de eerste uitgaven van 2020:

 Deze uitgave zal wat “magertjes” zijn omdat we weinig materiaal hebben om 
er in te plaatsen.

Resultaten Mondioring.

Informatie over de ras speciale.

Informatie over de komende evenementen.

Informatie over de nieuwe statuten.

In voorkomend geval, de uitnodiging en dagorde voor de algemene 
leden vergadering.

Enz.

Indien iemand nog bijkomende voorstellen heeft, deze mogen naar de
leden bestuursorgaan gestuurd worden.

8. Ras Speciale 2020.

 Er is een vraag om een stand te plaatsen, dit wordt toegestaan.

 De standhouder zal een prijs geven aan de winnaar.

 Ook Pro Plan zou een stand plaatsen.

 Verdere informatie op het werkdocument.



9. Selectie.

 Zie werkdocument.

10. TRN.

 Zie werkdocument.

11. Jonge Honden & Veteranen dag 2020.

 Zie werkdocument.

12. Sponsoring 2020.

 De nodige leveringen voor de komende wedstrijden zijn in orde.

13. Levering sponsoring 4 Bel Brabant (club match).

 Mag bij Christine geleverd worden.

 De datum van deze clubmatch zal door omstandigheden aangepast worden naar 
21.06.2020. 

 Wachten op info van Monique alvorens de wijziging aan te vragen.

14. Sponsoring 4 Bel Limburg, Alfons Den Hond.

 Verplaatsing Selectie.

 Het wegnemen van de Selectie is geen straf voor Alfons Den Hond, het is 
alleen de club die deze wedstrijd in eigen beheer neemt.

 Sponsoring aan Alfons Den Hond (4 Bel Noord Limburg):

 Door de vele onregelmatigheden en de verschillende informaties die elkaar 
soms tegenspreken zullen we geen directe acties ondernemen.

 We zullen Alfons Den Hond wel wijzen op de richtlijnen van de club 
aangaande de sponsoring.

 De sponsoring voor 2020, kringgroep 4 Bel Limburg moet door hen zelf 
afgehaald worden op een door ons doorgegeven adres. 

 Alfons Den Hond zal hierover op de hoogte gesteld worden zodra wij dit 
afgewerkt hebben.

15. Resultatenkaarten voor TRN, plastificeertoestel.

 Christine bevraagt de mogelijkheid tot aankoop van een plastificeertoestel voor de 
TRN kaarten. Daarnaast ook jaarlijks een set inktpatronen voor het printen van deze 
kaartjes.

 Geert heeft een toestel thuis staan welke hij niet gebruikt, deze zal 
doorverkocht worden aan de club.

 De inktpatronen, hier stelt Geert de vraag welke capaciteit en prijs deze 
hebben. Het is niet logisch om inktpatronen aan te kopen (kleur) welke een 
capaciteit hebben van bijvoorbeeld 200 pagina’s om er vervolgens een 10-tal 
pagina’s nodig te hebben voor de TRN kaartjes.

 Wordt verder opgevolgd.

16. Lijst nieuwe leden voor bestuursorgaan met datum van betaling en correct adres (Monique).

 Geert meldt dat dit niet mogelijk is gezien de wetgeving vzw’s.

 Dit zouden rechtstreekse inbreuken zijn op de GDPR.



17. Lidkaarten met datum van betaling en met aanduiding indien effectieve leden of toegetreden 
leden. (Monique).

 Ook hier niet mogelijk, het statuut van een lid mag niet op een lidkaart staan, dit kan 
trouwens onderhevig zijn aan wijzigingen.

18. Locatie vergaderingen bestuursorgaan (Monique).

 Monique vraagt indien het mogelijk of beter is om de vergaderingen in Ganshooren 
(sporthal) te laten doorgaan.

 Werd niet weerhouden, de huidige locatie is voor ons momenteel zeer 
geschikt.

19. Statuten, aanpassing naar nieuwe wetgeving (Geert).

 Er zal een pagina in het clubblad gepubliceerd worden met de melding wijziging van 
de statuten en de reden hiervoor.

 Deze aangepaste statuten zullen we op onze website publiceren.

20. Algemene Leden Vergadering 2020.

 Het blijkt vrijwel onmogelijk om vandaag een datum vast te leggen. Daarvoor zal de 
secretaris een bevraging doen via email om op die manier tot een datum te komen.

 De locatie blijft, zoals tijdens de vorige vergadering beslist, te Bredene.

 Even werd gesuggereerd dat dit enkel zo zou zijn indien de ras speciale ook in 
Bredene zou georganiseerd worden. Dit klopt echter niet.

21. Rondvraag.

 Christien:

 Website in het Frans?

Geert toont enkele site die gemaakt werden met Wordpress en meld 
dat hij bezig is aan de omzetting van de club website. Ook 
gebruikmakend van Wordpress.

Zodra alle in orde is, dan zal Christien admin rechten krijgen voor de 
Franstalige pagina’s om deze in orde te houden.

Eventueel een domein kucbh-urcbb.be is een mogelijkheid. 

We kunnen ook opteren om kucbh.be te behouden en urcbb.be aan 
te vragen. Beide domeinen zullen we dan koppelen aan de zelfde 
Wordpress website.

22. Einde vergadering.

 22:20


