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Verslag vergadering Raad van Bestuur op 17 / 10 / 2007 om 19:30u.
Adres: Taverne ARJAC ,steenweg 176 9473 Welle/Denderleeuw
Dagorde:
1. Controle aanwezigen en opening vergadering.
 Gieres Monique, Renard Abel, Lison Jean-Pierre, Weckhuyzen Johan, Bouckaert Geert.
Cécile verontschuldigd zich.
 Aanvang vergadering 20:10.
2. Lezing en goedkeuring verslag vergadering 25 / 06 / 2007 en 01 / 08 / 2007.
 Beide verslagen werden na voorlezing goedgekeurd.
3. lezing en goedkeuring gestelde vragen door Dhr. Degoedt Marcel aan de Algemene Vergadering
2008 van op 21 / 04 / 2007.
 Na voorlezing werd de tekst goedgekeurd ter voorlegging aan de Algemene Vergadering 2008.
4. Kasverslag.
 Zichtrekening: € 2693,15
 Spaarrekening: € 8000,00
 Totaal: € 10693,15
5. Brieven in & brieven uit.
 En kopie van een brief die door Wini Segers aan Meester Alain Coulier i.v.m. een lopende klacht
van Dhr. Dave Bream tegen voorgenoemde. Via verdere informatie, bekomen bij Wini en bij
Dave door Geert kunnen we enkel besluiten dat dit een zaak is die beiden moeten laten
voorkomen zoals gepland voor de tuchtcommissie. Wij als rasvereniging hebben geen enkele
relatie met deze zaak.
 Jean-Pierre ontving een brief met een bevraging i.v.m. het fokken met zijn honden. Deze vraag
werd doorgegeven aan Abel die een antwoord verzorgd heeft aan de betrokkene.
 Brief aan Jean-Pierre van figoureux Nora (jonge hondendag + glibert voor open dag BH.) Deze
wedstrijden zullen worden aangevraagd om te verschijnen in de sportkalender 2008.
6. Dossier Rochhi.
 De betaling werd uitgevoerd en het dossier is afgesloten.

7. Formulieren Dek- en Geboortemeldingen.
 Een voorbeeld werd opgesteld door Abel en Geert, we zullen dit samenvoegen tot één geheel
en via het clubblad en de website beschikbaar stellen aan de leden. Zodra het huishoudelijk
reglement goedgekeurd werd zullen deze formulieren verplicht zijn in gebruik.
8. Voorbereiding tentoonstelling Kortrijk op 17-11-2007.
 Zoals gewoonlijk, inschrijvingen, cataloog, publiciteit, bekers, inplanting,
wordt door Jean-Pierre geregeld. De cataloog zal waarschijnlijk in A5 formaat opgemaakt
worden, nog afwachten op de prijs.
 Diner met de Keurmeesters: dit zal niet ter plaatse gebeuren op zaterdag. We zullen de
Keurmeesters uitnodigen begin december 2007. Verschillende voorstellen worden op tafel
gelegd betreffende de locatie. Nog te beslissen.
Het geschenk voor de Keurmeesters zal een fles whisky zijn voor de mannen en een doos
pralines voor de vrouwen.
9. Datums wedstrijden 2008.
 Alle datums werden doorgegeven, in de loop van de volgende week zal alles aangevraagd
worden via de mykkush internetmodule.
 Voor organisaties die privé personen aanvragen via onze club zal in de toekomst een bijdrage
gevraagd worden als administratieve tussenkomst.
Een brief zal gestuurd worden met deze informatie naar alle aanvragers.
 De bijdragen: € 25 administratiekosten + € 1 per ingeschreven hond.
10. Fokcommissie.
 Ontslag abel:
Abel stelt dat hij niet kan samenwerken met bepaalde leden binnen de Fokcommissie wegens
teveel tegenstrijdigheden. Dat is de motivatie voor het ontslag. Abel meld dat hij onbehoorlijk
werd behandeld door enkele personen binnen de Fokcommissie, waar Abel verweten wordt
onvoldoende neutraliteit te hebben. Wij vragen nog enige overdenking van Abel maar hij wenst
daar niet op in te gaan. Het besluit staat vast en werd dan ook door de Raad van Bestuur
aanvaard. Het nodige zal tijdens volgende vergaderingen gedaan worden om een vervanger te
zoeken. Hier melden we tevens dat onze rechtstreekse link met de Fokcommissie verloren is
gegaan door dit ontslag en we iemand zullen moet vragen om aanwezig te zijn op de
vergaderingen van de Fokcommissie.
11. Klacht tegen meerdere leden van de Raad van Bestuur door Dhr. De Goedt Marcel.
 Op 11 oktober 2007 mogen we het dossier inkijken bij de K.M.S.H. Waarop Johan een
verdediging zal opmaken. Het is afwachten tot na de uitspraak om verdere acties te
ondernemen.
12. Commissie Clubblad.
 Monique stelt voor om een commissie op te richten voor het clubblad.
Hier meldt Monique tevens bij dat ze al iemand heeft om te helpen, deze persoon zou
vertalingen kunnen maken en helpen bij de opmaak van het clubblad.
Het voorstel wordt aanvaard en een bericht zal verschijnen in het clubblad.

Het materiaal voor het clubblad moet ten laatste bij de drukker zijn voor de 20 ste van de maand
waarin de publicatie plaatsvindt.
 Er zal eveneens een oproep gedaan worden via het clubblad om een vertaler te vinden.
13. Huishoudelijk reglement.
 Doorgeschoven naar een volgende vergadering.
14. Reglementen Fokcommissie, Sportcommissie, Kringgroepen.
 Doorgeschoven naar een volgende vergadering
15. Rondvraag.
 Jean-Pierre:
 Kunnen we onze vergaderingen plannen in de 1ste week van de maand?
wordt aanvaard, we zullen een extra inspanning doen om in de 1ste week te vergaderen
indien dit mogelijk is.

Einde vergadering: 00:55

