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NOTULEN
Vergadering Raad van Bestuur op 14-12-2016 om 19.30u.
Locatie: Station Texaco, richting Oostende, Groot Bijgaarden.
Dagorde:
1. Controle aanwezigen en opening vergadering.


Aanwezig:
 Mevr. Monique Gieres, Dhr. Fons Den Hond, Dhr. Geert Bouckaert.



Afwezig:
 Dhr. Johan Weckhuyzen.

2. Lezing en goedkeuring notulen vergadering 21-10-2016.


Het verslag werd unaniem goedgekeurd.

3. Kasverslag.


Zicht: 8.722,87 €



Spaar: 20.854,46 €



Kas: 362,36 €



Totaal: 29.939,69 €

4. Brieven in & uit.


1] Brief van ING met nieuwe voorwaarden spaarboekjes voor rechtspersonen.



2] Aanduiding vertegenwoordigers voor de Sectie vergaderingen:
 VdA: Monique & Geert.
 1A: Monique & Fons.
 1B: Monique & Fons.
 1C: Geert en Fons Van Den Bosch.
 1D: Jos & Geert.
 4A: Monique & Fons.
 4B: Nancy & Saskia.
 4C: Elke & Freddy.
 4D: Rudy & Monique.
 5D: Simonne & Monique.
 Soc. Test: Fons & Monique.



3] Brief aan sectie 1C met bevestiging kandidatuur Geert Verlinden voor bureel.



4] Nieuwsbrief van de VdA, een artikel over het gebruik van terreinen voor wedstrijden die
niet kkush gerelateerd zijn.

 Geert merkt op dat de Sectie & VdA niet kunnen tussenkomen op de keuze van et
wedstrijdterrein zolang deze voldoet aan de wedstrijdreglementen. We zullen echter
niet reageren op deze nieuwsbrief. Geert zal dit waarschijnlijk in persoonlijke naam
wel doen.


5] Brief aan Daniëlle over de afspraken rond het clubblad. Geert zal een email schrijven om
uit te leggen hoe grote bestanden kunnen verstuurd worden. Dit is nodig omdat we het
volledige clubblad moeten kunnen goedkeuren alvorens het naar de drukker gestuurd wordt.



6] Antwoord aan AnimalZ dat we in 2017 geen stand zullen plaatsen op hun evenement.



7] Brief van Fons Dn Hond met voorstel om het project van de “aanpassing ras standaard” in
het clubblad te laten verschijnen, dit uiteraard in een vereenvoudigde vorm, leesbaar voor
alle leden. Eveneens een uitleg dat de KMSH deze vraag heeft afgewezen zonder enige vorm
van onderbouwde uitleg. Monique zal contact opnemen met Jean-Marie Vanbutsele om na
te gaan indien hij dit nog wil of kan uitvoeren. In geval van niet, dan zullen Monique en
Fons dit verder opvolgen.

5. Sportkalender 2017.


De sportkalender is in orde en zal in het volgende clubblad verschijnen.



We merken op dat door omstandigheden er in 2017 geen wedstrijd Mondioring zal
georganiseerd worden.

6. Clubblad oktober-november-december 2016.


We ontvingen een gedeeltelijke voorstelling van het clubblad. Opnieuw zijn er enkele
wijzigingen waar wij niet van op de hoogte zijn of niet toegestaan hebben. Monique zal
contact opnemen met Daniëlle om hierover te praten.

7. Ras Speciale 2017.


De beide keurmeesters hebben bevestigd. Monique gaat na of de verdeling van de variëteiten
in orde is want volgens het antwoord van een ven de keurmeesters klopt dit niet naar onze
informatie. Voorlopig geen verdere acties nodig.

8. Fokcommissie & Selectiekern.


We ontvingen antwoord van Dhr. Hugo Ghesquiere dat hij bereid is om deel uit te maken
van de fokcommissie en de selectiecommissie.



Als antwoord op ons schrijven van 31.10.2016 met de aanvraag tot aanpassing van de
selectiekern ontvingen wij van de KMSH een brief met daarin de afwijzing van ons voorstel.
Fons had contacten met Nelly Mast-Gelders over dit. Het besluit van deze gesprekken toont
dat het over een verkeerde interpretatie zou gaan van de brieven die wij opgesteld hebben.
We zullen een nieuwe, duidelijkere brief sturen met opnieuw ons voorstel in. Afwachten wat
het antwoord zal zijn van de KMSH alvorens we dit verder kunnen opvolgen.

9. Sponsoring 2017.


Fons had contacten met Versele-Laga en moet wachten op hen voor het finaliseren van het
dossier. Versele-Laga zal ons dan hun voorstel bezorgen, welke we dan kunnen behandelen.

10. Rondvraag.


Niets.

11. Einde vergadering.


Einde vergadering: 22.05 uur.

