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Notulen
Vergadering Raad van Bestuur op 09 – 11 – 2019 om 08.30 uur.

Locatie: Keizer Karellaan 560 - 1082 St. Agatha Berchem

Dagorde:

1. Controle aanwezigen en opening vergadering.

a. Alle bestuursleden aanwezig.

b. De voorzitster heet iedereen welkom en opent de vergadering om 09.10 uur. 

2. Lezing en goedkeuring notulen vergadering 06.09.2019.

a. Verslag werd goedgekeurd na schrapping punt 9.1

3. Kasverslag.

a. Zichtrekening: 6.032,06 €.

b. Spaarrekening: 20.913,93 €.

c. Kassa: 3.803,85 €.

d. Totaal: 30.749,84 €.

4. Brieven in & uit. 

a. 1) Brief van de VSDC met in bijlage onze statuten aangepast aan de nieuwe 
wetgeving WVV.

b. 2) Brief van de FCI in verband met de situatie in Noorwegen over een ziekte 
onder de hondenpopulatie.

c. 3) Brief aan Dhr. Norman Deschuymere met afmelding voor het keuren op 
onze speciale dit jaar.

d. 4) Brief van Carole Delaporte & Maud Clément over problemen met een 
fokker.

 We zullen hier geen antwoord op geven, ze moeten hiervoor de KMSH
contacteren.

e. 5) Brief VdA in verband met de situatie in Noorwegen over een ziekte onder 
de hondenpopulatie.
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f. 6) Brief van de secretaris aan de VdA betreffende het slecht werken van het 
mykkush programma.

 Er werd geen antwoord ontvangen.

g. 7) Communicatie met Alfons Den Hond betreffende het beleggen van een 
vergadering met de Selectiekern.

 Wij hebben gemeld dat aan Alfons dat hij geen mandaat heeft van de 
club om vergaderingen te beleggen. 

h. 8) Alfons stuurde in navolging van hogergenoemde vergadering eveneens 
een mail naar de leden selectiekern met een “goedgekeurd” voorstel tot 
aanpassing reglement selectie.

 Antwoord en richtlijnen hierover werden gegeven aan Alfons in 
bovenstaande brief.

i. 9) Vraag en antwoord aan KMSH hoe we de eventueel goedgekeurde 
aanpassingen voor het selectiereglement moeten indienen.

j. 10) Overzicht sectievergaderingen 2020 samen met een lijst uittredende en 
herkiesbare leden van de verschillende secties.

 Deze lijst werd overlopen, de secretaris zal de nodige informatie via 
email naar de bestuursleden sturen.

k. 11) Een vraag of wij fokkers kennen welke rode Tervurens fokken voor de 
show.

 Deze heer werd verwezen naar de website KMSH.

l. 12) Brief van Sociale inspectie met vragen over Mario Verslype.

 Wij zullen antwoorden dat Mario Verslype:

Bij ons erelid is.

Eigenaar geleider van zijn honden in functie van zijn hobby in 
de door hem beoefende discipline, binnen de hondensport.

 in functie van de vereniging, niet bekend als:
Organisator van seminaries in België en in het buitenland.

Verkoper van afgerichte honden.

5. Statuten, aanpassing naar nieuwe wetgeving.

a. De aangepaste statuten werden bezorgd door de VSDC tegen kostprijs.

b. Er werd unaniem beslist om deze statuten door professionelen te laten 
vertalen naar het Frans. De secretaris doet het nodige.

6. Clubblad oktober-november-december 2019.

a. Christine is volop bezig met het verzamelen van de nodige informatie.



b. Er werd voorgesteld om de advertenties goedkoper te maken. Zo kunnen we 
misschien meer advertenties aantrekken.

c. Geert stuurt de resultaten van de ring en IGP wedstrijd door.

d. Zoals gewoonlijk krijgen we vooraf een pre-druk om te beoordelen.

e. De uiterste datum om informatie in te dienen is 13.12.2019.

7. Ras Speciale 2019 Gerpinnes.

a. De volledige organisatie op zich is redelijk goed verlopen. Er werden wel wat 
spanningen vastgesteld met Brigitte Broekx, voorlopig nemen we hier geen 
acties.

b. Het overschot van het “werkgeld” werd teruggeven samen met de nodige 
verantwoordingsstukken.

8. Ras Speciale 2020.

a. De datum en plaats van de Speciale 2020 alsook voor de Jonge Honden en 
Veteranen Dag werden vastgelegd. Zie kalender voor details.

9. Selectie.

a. Zie brief nr.8

b. Kunnen we de selectie laten samenvallen met de ras speciale?

 In eerste instantie werd hiervoor positief geopteerd. Na later overleg 
werd beslist om dit de dag vooraf te organiseren. Dit samen met de 
TNR en test sociaal gedrag (André).

10.TRN.

a. Na deze editie komen we tot de vaststelling dat dit slecht te combineren is 
met de ras speciale. Daarom werd na deze vergadering beslist om dit aan te 
passen, zie 9b.

11.Ring Commissaris.

a. Na verschillende jaren komen we telkens tot dezelfde vaststelling, we moeten
beter en meer gestructureerd te werk gaan om geen tijd te verliezen.

b. Volgens Monique en Christine zouden Mia en Gwendoline vragen partij zijn 
om dit op zich te nemen. 

 Deze optie lijkt zeer goed. Er zal contact opgenomen worden met deze
twee personen om alles te regelen.

12.Sportkalender 2020.

a. Alle nodige informatie werd verkregen, enkel de selectie zal gewijzigd 
worden. Alfons Den Hond zal hiervan op de hoogte gebrachte worden door 
de secretaris.



13.Locatie archief, bureel.

a. Johan stelt voor om ons volledig archief, materialen en bureel te her 
lokaliseren. Dit omdat bij Johan thuis de omstandigheden niet optimaal zijn 
(vocht) en er onvoldoende plaats is. De kostprijs zou 200 € per maand 
bedragen.

 Het bestuur gaat hier unaniem mee akkoord.

 De huur zal ingaan op 01.01.2020.

 Het huurcontract moet nog opgemaakt en ondertekend worden, best 
door alle bestuursleden. 

14.Rondvraag.

a. Christine:

 Tarieven speciale uitgave clubblad?

Blijven hetzelfde.

 Prijzen advertenties per jaar aanpassen?

Na berekening van de kost per cataloog allen akkoord om 
wijzigingen door te voeren.

o Er zal geen verschil meer gemaakt worden tussen leden 
en niet-leden.

o Geert zal een voorstel bezorgen aan iedereen.

b. Geert:

 Kunnen we de algemene Leden Vergadering per uitzondering laten 
doorgaan te Bredene, bij Johan in het nieuwe gebouw?

Unaniem akkoord, zal zo uitgevoerd worden.

15.Einde vergadering.

a. 12:15 uur.


