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Notulen vergadering Raad van Bestuur op 06 / 11 / 2008 om 13:30u.
Adres: Spanjaardstraat 59 - Stalhille
Dagorde:
Aanvang vergadering: 13 u.45

1. Controle aanwezigen en opening vergadering.
 Aanwezig : Johan Weckhuyzen, Geert Bouckaert, Monique Gieres, René Blockx , Jean-Pierre Lison.
 Verontschuldigd : Cécille Detienne.
2. Lezing en goedkeuring verslag vergadering 23/10/2008.
 Het verslag werd na voorlezing goedgekeurd.
3. Kasverslag.
 Toestand op 04/11/2008:
 Zichtrekening: € 1.995,00.
 Spaarrekening: € 12.000,00.

4. Brieven in & brieven uit.
 Alle inkomende en uitgaande brieven werden behandeld en waar nodig zal antwoord gegeven
worden door de secretaris.

5. Speciale 1 Juni 2008 – Overzicht, details, afwerking.
 De afwerking van deze tentoonstelling is nog niet klaar, wordt doorgeschoven naar de volgende
vergadering (Jean-Pierre Lison).

6. Clubmatch Kortrijk 15 november 2008.
 De organisatie werd uitvoerig besproken, zie document “Organisatie Clubmatch 2008”.
7. Huishoudelijk reglement en aanvullende reglementen.
 De vertaling is klaar en het reglement werd aan de leden van de Raad van Bestuur bezorgd.
Wegens tijdsgebrek zal de verdere afwerking en goedkeuring op een volgende vergadering
gebeuren.

8. Clubblad.
 Johan heeft het laatste clubblad uitgebracht, vanaf heden zal het clubblad opgemaakt worden
door Fabrice. Alle informatie voor dit clubblad dient dus naar Fabrice gestuurd te worden via het
speciaal e-mailadres: clubblad@kucbh.be

 We vragen aan de verschillende verantwoordelijken van de verschillende secties om het nodige te
doen.

9. Sportkalender 2009.

 Alle wedstrijden “werk” werden reeds aangevraagd, de tentoonstelling voor Kortrijk 2009 werd
eveneens aangevraagd.

 De Clubmatch 2009: hier werd door Monique op de vorige vergadering een voorstel ingediend
(zie verslag 25/09/2008)om de tentoonstelling te laten doorgaan in Gerpinnes. Het voorstel werd
op deze vergadering herhaald en toegelicht. Na een urenlange discussie kon geen beslissing
genomen worden alhoewel 4 van de 5 bestuursleden hun voorkeur duidelijk gemaakt hebben.
Een tussenkomst van Geert i.v.m. het niet kunnen bereiken van een beslissing was de aanleiding
om de vergadering te beëindigen. Geert heeft eveneens gevraagd aan de Raad van Bestuur om,
elk voor zich, eens goed na te denken over het gedrag tijdens de afgelopen jaren en los van de
vereniging zeer dringend een oplossing voor te vinden of hun verantwoordelijkheid te nemen.
Met dit bedoelde hij de aanhoudende onregelmatigheden tussen enkele leden van de Raad.

10. Rondvraag.
 Een opmerking werd gemaakt dat Nora, zonder medeweten van het bestuur, e-mails verstuurde
naar tentoonstellers om onze clubmatch aan te prijzen.
Geert, als administratief organisator, spreekt dit tegen omdat hij zelf de toestemming heeft
gegeven aan Nora van deze tentoonstelling om actief mee te werken aan de organisatie van deze
tentoonstelling, e-mails versturen inbegrepen.
Einde vergadering: 21:10

