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NOTULEN

Vergadering Raad van Bestuur op 05 – 09 – 2018 om 19.00 uur.
Locatie: Station Texaco, Groot Bijgaarden, richting Oostende.

Dagorde:

1. Controle aanwezigen en opening vergadering. 

 Alle bestuursleden zijn aanwezig.

2. Lezing en goedkeuring notulen vergadering 27.07.2018.

 Na discussie en bijkomende uitleg goedgekeurd.

3. Kasverslag.

 Zichtrekening: 9.730,54 €

 Spaarrekening: 20.894,37 €

 Kassa: 883,51 €

 Totaal: 31.,508,42 €

4. Brieven in & uit. 

 Alle brieven werden behandeld, waar nodig zal een antwoord gegeven worden.

5. Ras Speciale 2018 Gerpinnes.

 Zie werkdocument.

6. Stand van zaken fokcommissie & selectiekern (Alfons)

 Toekomst Selectie

 Via de KMSH werd gemeld dat de selectiekern met 2 personen mag uitgebreid 
worden. Alfons zal de 2 namen doorgeven aan de secretaris die de heren zal 
uitnodigen hiervoor.

7. Rassenfiche van de Belgische herder (Alfons)

 De secretaris heeft gemerkt dat de rassenfiche niet meer op de vfc of de kmsh website staat. 
Daarop werd informatie opgevraagd aan de kmsh. Deze bevestigen dit. De rassenfiches 
werden weggenomen van de website omdat er een update zal gebeuren. De K.U.C.B.H. 
benadrukt aan de kmsh dat de K.U.C.B.H. geen vragende partij is/was voor wijzigingen. 

8. Structuur van de KUCBH- sportcommissie, werkcommissie en, eventuele, aanpassingen (Alfons)

 Alfons stelt de structuur van de sportcommissie in vraag.

 Johan antwoord dat deze commissies allemaal goedgekeurd werden en ziet geen 
nood aan wijzigingen. 
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9. Verhouding FMBB – KUCBH (Alfons)

 Johan geeft uitleg en duiding hierover. Zeer kort samengevat: de K.U.C.B.H. is lid van de 
FMBB en heeft dezelfde rechten/plichten zoals alle andere leden. Verder zijn er geen 
specifieke voorrechten naar de K.U.C.B.H. toe.

10. PV IPO coach, Jeaninne Geentjes i.v.m; inbreuken op het WK FMBB 2018 (Alfons)

 Deze materie werd uitgebreid behandeld in de vorige vergaderingen. De brieven werden 
eveneens voorgelezen. Indien inzage in de brieven nodig is, dan kan dit via het secretariaat 
gebeuren.

11. Onregelmatigheden ploegleden K.U.C.B.H. op WK FMBB 2018 (Alfons)

 Idem als punt 10.

12. Vertaling (Monique)

 Monique vraagt indien vertaling van de notulen mogelijk is.

 Geert antwoord dit reeds meerdere keren gevraagd en geweigerd werd. Reden: altijd
opmerkingen over de vertaling, eender wie ze geschreven heeft. Eveneens, de 
officiële documenten moeten Nederlandstalig zijn omdat de verenigingszetel in 
Vlaanderen gevestigd is.

13. Voorstel voor een commissie keurmeesters, fokkers, enz… (Monique)

 Voor we hier kunnen aan verder werken zal Monique ons een uitgebreid ontwerp bezorgen.

14. Voorstel van Monique en Johan (Bruno Bara)

 Wegens tijdgebrek en complexiteit uitgesteld naar een volgende vergadering.

15. Rondvraag.

 Geen.

16. Einde vergadering.


