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Notulen

Vergadering Raad van Bestuur op 17 – 05 – 2019 om 09.00 uur.
Locatie: Keizer Karellaan 560 - 1082 St. Agatha Berchem

Dagorde:

1. Controle aanwezigen en opening vergadering. 

 Aanwezig: Monique, Geert, Christine.

 Verontschuldigd: Johan.

2. Lezing en goedkeuring notulen vergadering 19.01.2019.

 Na voorlezing unaniem goedgekeurd.

3. Kasverslag.

 Zichtrekening: 12.243,34 €

 Spaarrekening: 20.913,92 €

 Kassa: 445 €

 Totaal: 33.602,26 €

4. Brieven in & uit. 

 1) Brief van Sébastien Havel betreffende de erkenning van een kennel naam.

 Antwoord werd gegeven dat hiervoor de KMSH moet gecontacteerd 
worden.

 2) Brief van Jeaninne Geentjes betreffende de 2 ploegleiders voor het IGP 
FMBB WK 2019.

 Antwoord werd gegeven door de secretaris, de vergoedingen zijn 
hetzelfde zoals andere jaren.

 3) Brief van Christine Bouchat aan het bestuur betreffende de meertaligheid 
van de website.
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 Zoals in vorige antwoorden, Geert Bouckaert zal zelf geen vertalingen 
maken wegens de aanhoudende kritiek hierop achteraf.

 Kan de site eventueel ook in het Engels, dit is toch de internationale 
taal?

 Dit is een mogelijkheid die onderzocht zal worden. Geert 
Bouckaert vermeld echter dat we in België geen verplichtingen 
hebben om de FCI talen te gebruiken. Het betekent ook meer 
werk.

 Christine zal voor de vertalingen zorgen.

 Brief van Sabine Riviere met bedanking voor het bezorgen van de betuiging 
medeleven n.a.v. het overlijden van Dhr. Lucien Riviere.

 4) Brief van de FMBB met vraag tot betaling van het jaarlijks lidgeld.

 5 & 6) Brieven vraag en antwoord betreffende het te laat ontvangen van de 
lidkaarten voor de vergaderingen van de verschillende secties.

 7) Brief van de VSDC betreffende het uitstel voor registratie in het UBO 
register.

 8) Brief van de MinFin betreffende het uitstel voor registratie in het UBO 
register.

 9) Brief van Jeaninne Geentjes met de vraag voor bijkomende sponsoring in 
de vorm van geld van onze vaste sponsor.

 Geantwoord werd dat onze vaste sponsor geen financiële sponsoring 
voorziet. Alsook dat alles eind vorig jaar definitief werd vastgelegd voor
2019.

 10) Brief aan Alfons Den Hond met bedanking voor zijn medewerking in de 
Raad van Bestuur ne zijn niet herverkiezing.

 11) Brief aan Jos Helsen met bedanking voor zijn medewerking binnen de 
commissie Mondioring na het zelf indien van zijn ontslag uit deze commissie.

 12) Antwoord van Alfons Den Hond betreffende brief nr 10.

 13) Brief van de VSDC over het mogelijks in de toekomst verplichte 
neerlegging van de rekeningen bij de NBB, dit zou ten vroegste van 2021 
zijn. 
Op te volgen.

 14) Vraag aan en antwoord van de VSCD betreffende het te laat betalen van 
het lidgeld en het uitvoeren van het bestuursmandaat.

 15) Agenda en beknopt verslag van de vergadering VdA. Geert Bouckaert 
meld hier dat hij volgend jaar kascontroleur is voor de VdA.



 16) Brief van Geert Bouckaert aan Christine betreffende het gebruik van niet 
Windows standaard lettertypen in documenten. Dit veroorzaakt problemen 
met verdere publicaties in andere toepassingen. 

 Waar mogelijk zal hier rekening mee gehouden worden.

 17) Brief van Monique Gieres aan Geert Bouckaert met enkele aanpassingen 
voor de resultaten van de Jonge Honden en Veteranendag.

 18) Brief van Geert Bouckaert aan Christine Bouchat met enkele 
verbeteringen voor Frans naar Nederlands.

 19) Melding dat de inschrijvingen voor de JHD open zijn op de clubwebsite.

 20) Melding ontslag en antwoord van bestuur aan Freddy Schrauwen over 
zijn ontslag uit de Commissie Agility.

 21) Brief aan VdA met klachten over het mykkush programma waar er 
emailadressen en rekeningnummers gewijzigd werden zonder de 
toestemming van de K.U.C.B.H.

 In de toekomst zou hier rekening mee gehouden worden.

 22) Nieuwsbrief VdA betreffende de problemen bij de KMSH.

 23) Aanvraag lidmaatschap Andy Willems.

 Dit werd geweigerd omdat Andy Willems lid en keurmeester is bij een 
dissidente vereniging.

 24) Kandidatuur voor de Commissie Agility van Nys Cathy.

 Voor de Raad van Bestuur geen probleem, dit werd ook zo gemeld 
aan Cathy.

 25) Vraag aan VdA om op de mykkush website de foutieve meldingen weg te 
nemen, alsook de reeds betaalde facturen.

 Zou in orde komen volgens de webbeheerder.

 26) Aanvraag lidmaatschap van Florence Boermans.

 Formulier werd aan Florence bezorgd via email.

 27) informatie over uitstel UBO register van de VdA.

5. Clubblad april-mei-juni 2019.

 Christine meldt dat dit een redelijk lijvige uitgave zal worden, temeer omdat 
dit de eerste uitgave is dit jaar.

 Geert zal de resultaten van de werkdisciplines WK FMBB doorsturen naar 
Christine.



 Uiterste inzenddatum is 16 juni 2019.

 Geert zal eveneens de etiketten voor het versturen van het clubblad naar 
Christine sturen.

6. Jonge Honden & Veteranen dag 2019.

 Christine heeft alle nog beschikbare informatie aan Geert Bouckaert, deze 
informatie zal verwerkt worden waarop de resultaten aan iedereen bezorgd 
zullen worden.

7. Ras Speciale 2019 Gerpinnes.

 Zie werk document.

8. Sponsoring 2019.

 Werd afgewerkt op de laatste vergadering in 2018.

9. Geert

 WK FMBB 2019 – Resultaten.

 Zoals vorige jaren geen al te schitterende resultaten, worden 
opgestuurd naar Christine voor het clubblad.

 Aanpassing statuten – opvolging.

 Alles werd doorgegeven aan de VSDC die de nodige aanpassingen zal
voorstellen. Daarna zullen we zelf ook nog enkele aanpassingen 
doorvoeren. Dit i.v.m. de betaaldata van het lidmaatschap en de 
mogelijke gevolgen.

 Verslagen raad van Bestuur op beveiligde website.

 De beschermde pagina’s zullen binnenkort geactiveerd worden. Hier 
zal verplicht gebruik gemaakt moeten worden van een 
gebruikersnaam en een paswoord.

 Opmaak documenten GDPR.

 Geert geeft een Nederlandstalig ontwerp voor de privacy verklaring 
die gebruikt zal worden door de K.U.C.B.H. Publicatie zal echter pas 
gebeuren nadat de vertaling in orde is.

 Op te volgen.

 Nodige aanpassingen aan alle types documenten K.U.C.B.H. vzw.

 Op alle nodige documenten en op de website zal een verwijzing 
komen naar dit document. Dit na vertaling en goedkeuring.

10.Monique:



 Poste de trésorier et secrétariat expo.

 Monique vraagt naar de mogelijkheden om uitbreidingen te doen 
betreffende deze functies. Stelt voor om de functie “Secretaris” aan te 
passen naar “Algemeen secretaris” en om Christine de post 
“Secretaris Tentoonstelling” toe te kennen.

 Geert antwoord dat de functie “adjunct secretaris 
(tentoonstelling)” op de vorige vergadering al geregeld werd.

 Hiervoor vraagt Geert eveneens om alle documenten, vragen 
en antwoorden die naar de “adjunct-secretaris” gestuurd 
worden, door te sturen naar de algemene secretaris. Anders zal
de administratie niet in orde zijn.

 Monique vraagt eveneens om de functie “penningmeester” uit te 
breiden.

 Geert antwoord dat dit te complex door het gebruik van de de 
wettelijke vzw rekeningen en de persoonlijke rekeningen voor 
de verschillende disciplines. Er zouden zeker 
verwerkingsfouten volgen in de toekomst. Er kan maar één 
penningmeester in functie zijn. Het volledig doorgeven van 
deze functie aan Christine is voorlopig geen optie. We kunnen 
wel samenwerken op verschillende manieren.

 Obéissance quand est-il du problème avec la section, est t-il clôturé !!

 Monique vraagt naar de huidige problemen in de sectie 
gehoorzaamheid.

 Geert meld dat deze problemen al een tijdje aan de gang zijn 
en dit komt door fouten van de VdA, mykkush website 
beheerders. Ondertussen werd dit meermaals gemeld en zou 
het in orde komen.

 Cartes de membres (dates de paiement).

 Monique vraagt om de datum van de betaling en het lidnummer op de 
lidkaarten te zetten.

 Wordt vanaf nu uitgevoerd.

 Liste des membres  accessible à tout le comité avec date de paiement.

 Ledenlijsten beschikbaar maken voor het volledige bestuur, dit werd al
besproken en zal via beveiligde pagina’s op de website gebeuren.

11.Christine :

 Cartes TRN 2018.

 Christine meldt dat er enkele kaarten niet aangekomen zijn zijn.



 Geert antwoord dat alles verstuurd werd met gebruik van de 
gegevens die verkregen werden. De ontbrekende kaarten 
zullen opnieuw verstuurd worden, Christine zal daarvoor de 
nodige informatie aan Geert bezorgen via email. Deze keer 
zullen we ze zelf plastificeren.

 Cartes membres.

 Zie punt 10.

 Corrections NL.

 De mogelijke vertalingen en opvolging hierover zullen beter opgevolgd
worden.

12.Rondvraag.

 Christine

 Zakken Pro Plan van 2018?

 Geert meld dat deze allemaal opgebruikt werden voor de 
wedstrijden in 2018. Er waren een 3-tal zakken over die Geert 
opgebruikt heeft omdat de houdbaarheidsdatum bijna 
overschreden was eind 2018.

 Monique

 Heeft een brief ontvangen van de Eurodogshow met vraag om het 
clublogo door te geven.

 Geert brengt dit in orde.

 Dek en geboorteberichten niet meer op de Facebook pagina’s (privé)?

 Dit kan problemen geven i.v.m. de wetgeving op advertenties 
voor het Waals gewest. 

 Indien er meldingen binnenkomen van leden, dan kunnen deze 
wel op onze website geplaatst worden.

 Christine zorgt voor een melding in het clubblad hierover.

13.Einde vergadering.

 11.35 uur.


