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Verslag van de vergadering raad van bestuur gedaan op 8-11-2005 om 20.00 te
Nieuwerkerken in de vereniging “vzw Hoop Aalst”.

1. Controle aanwezigen en opening vergadering.
1.1. alle leden van de Raad van Bestuur zijn aanwezig en de vergadering wordt
geopend om 20.30u.

2. Lezing en goedkeuring van het verslag van de vergadering gedaan op 03-10-2005.
2.1. Het verslag van deze vergadering wordt na lezing unaniem goedgekeurd.

3. Bespreking 2de Bijzondere Algemene Leden vergadering van 4-11-2005 te Overijse.
3.1. Op deze tweede bijzondere algemene vergadering werden de aangepaste
statuten met 100% van de stemmen goedgekeurd. Wij zijn echter verplicht om
de bezwarende opmerking te maken dat de dagorde van deze bijzondere
algemene vergadering niet op correcte wijze gevolgd werd.

4. Financiële toestand.
4.1. Overgave rekeningen door Gaston Cornu.
4.1.1. Er werden reeds verschillende overboekingen uitgevoerd na het bezoek van
Monique en Jean-Marie aan Gaston. Binnen afzienbare tijd zullen alle
rekeningen in orde komen.
4.2. Toelichting door Geert.
4.2.1. Na de reeds uitgevoerde boekingen kunnen we melden dat er momenteel €
8687,53 op de rekening staat die we momenteel gebruiken.

5. Brieven in en brieven uit.
In:
5.1. Aanvraag reglement, werking Selectie en datum Selectie voor volgend jaar via email: het reglement, een kleine toelichting en de voorziene datum zal naar deze
persoon doorgestuurd worden.
5.2. Aanvraag lijst fokkers in België door een buitenlands persoon: het adres van de
KMSH website en onze website wordt doorgegeven, wij mogen geen individuele
fokkers aanduiden omdat dit belangenvermenging met zich meebreng.
5.3. Een offerte voor kalenders 2006: wij sturen geen reactie.
5.4. Een offerte voor aankoop autobanden: wij sturen geen reactie.
5.5. Een antwoord van de VSDC op onze vraag betreffende de verplichte
verzekeringen B.A. vanaf 1 februari 2006: deze verzekering is inderdaad
verplichtend vanaf hoger genoemde datum en zal geïmplementeerd worden.
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5.6. Informatie betreffende een online database met stambomen, gevraagd wordt om
op onze site een link te plaatsen: we zullen nog even afwachten om een link te
plaatsen.
5.7. Een aanvraag tot offerte van een verzekeringsmaatschappij voor de verplichte
verzekering B.A.: deze aanvraag zal ingevuld worden om een reëel beeld te
krijgen van de kost die deze verzekering met zich mee zal brengen.
Uit:
5.8. Aan alle Secties de aanvragen voor sportjaar 2006-2007.

6. Afwerking Club match op Eurodog 2004.
6.1. Het nog te betalen bedrag, verminderd met het bedrag die we nog tegoed
hadden werd betaald en daarmee is Eurodog 2004 volledig afgewerkt.

7. Afwerking Club match op 19-11-2005 in Eurodog 2005.
7.1. De parkeerkaarten werden ontvangen en verdeeld zoals voorzien.
7.2. De Zweedse Keurmeester Anderson zal ons ongeveer een € 115 kosten.
deze Keurmeester zal aankomen op Zaventem op donderdag 17 november 2005
en wordt afgehaald door Jean-Pierre om vervolgens bij Jean-Pierre te logeren die
hem zal begeleiden. Op maandag 21 november zal hij teruggebracht worden
naar Zaventem om terug naar Zweden af te reizen.
7.3. Jean-Pierre zorgt voor wisselgeld om te gebruiken op de tentoonstelling.
7.4. Johan zorgt voor een kassa.
7.5. Jean-Pierre zal de cataloog maken en in een kopie center laten kopiëren naar een
110-tal.
7.6. Een aanmeldingsformulier zal in de cataloog geplaatst worden (Geert stuurt door
per e-mail).
7.7. De keurformulieren worden verzorgt door Jean-Pierre.
7.8. De bekers zullen door Jean-Pierre besteld worden, hij bekwam een offerte en
kreeg nog wat korting.
7.9. we kregen een bericht van Cecile Detienne dat ze niet gevraagd werd om te
helpen op dit evenement, alhoewel ze zich zelf verschillende keren heeft
voorgesteld.
Jean-Pierre is van mening dat Cecile niet voldoende capabel is om ingeschakeld
te worden. Dit op basis van vorige tentoonstellingen.
7.10. De erering: dit is een opdracht voor enkele medewerkers en het volledige
bestuur.
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7.11. De audio zal verzorgd worden door Monique en Johan doet de nodige
vertalingen. Dit zowel voor de opening als voor de erering en afsluiting van de
tentoonstelling.
7.12. Er moet lijsten voorbereidt worden die het uitvoeren van de erering
vergemakkelijken.
7.13. de resultatenlijsten die in de ring aanwezig zijn zullen door Geert op A2 formaat
beschikbaar gesteld worden.
7.14. Dit jaar worden er geen zakken voedsel gegeven aan de winnaars, we zullen ze
houden om te gebruiken op de wereldtentoonstelling in mei 2006.
7.15. Een badge zal door Geert voorzien worden voor het bestuur en voor alle
medewerkers. Het is wel noodzakelijk dat deze badges nadien teruggegeven
worden (enkel van de medewerkers).
7.16. Johan zal voor het uurrooster zorgen.
7.17. Onze aanwezigheid is voorzien om 08.30u.
7.18. Johan zorgt voor het nodige promotiemateriaal.
7.19. Een lijst van de betalingen zal voorzien worden door Geert om ter plaatse de
controles en eventueel betalingen gemakkelijk te kunnen opvolgen.
7.20. Jean-Pierre betaalde € 30 vooraf uit eigen zak voor het kostrecht CAC. Deze som
zal teruggegeven worden bij de eindafrekening van dit evenement.

8. Clubblad
8.1. Jean-Pierre stuurde reeds artikels in.
8.2. Monique heeft nog een artikel klaar liggen maar wacht op de vertaling.
8.3. Johan: de uitgave november/december is bijna afgewerkt. Nu moet we enkel nog
wachten op de eindtekst van onze aangepaste statuten, de nieuwe reglementen
voor tentoonstellingen die eind dit jaar in werking treden samen met nog enkele
kleinigheden. Daarbij zal er nog een melding gemaakt worden van alle
kampioenen uit de verschillende disciplines en de contact informatie van onze
Kringgroepen. Er zal eveneens een brief gestuurd worden naar Royal Canin om
de verlenging van onze gesponsorde kaft aan te vragen.

9. Fokcommissie: opvolging.
9.1. op de 19de zal er terug contact zijn met Dhr. Deschuymere, indien we geen
optimale resultaten kunnen bekomen zullen we de fokcommissie op een andere
manier moeten zien samen te stellen. Er zal gezorgd worden voor een lijst met
alle Keurmeesters Belgische Herders op. Aan deze Keurmeesters zal een
vragenlijst gegeven worden die Johan zal opstellen. Daarmee kunnen we dan
verder werken.
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10. Wereldtentoonstelling 2006: opvolging.
10.1. Het bestuur is in principe akkoord voor dit belangrijke evenement op deze locatie
te laten plaatsvinden. We moeten echter alles nog uitwerken in detail en een
degelijk uitgewerkte, schriftelijke overeenkomst opmaken met “vzw Hoop Aalst”.
Dit om situaties uit het verleden te vermijden.
10.2. Volgende Keurmeesters worden voorgesteld:
- Groenedaal: Pauline … …
- Mechelaars: Ridl
- Laekense: Ridl
- Tervurense: Spruyt Dirk
10.3. Er zal eveneens een website apart voorzien worden voor dit evenement zodra dit
evenement officieel is.

11. Tentoonstelling: aanvragen van verschillende Clubs om samen te werken: opvolging.
11.1. dit punt zal behandeld worden op een volgende vergadering.

12. Rondvraag.
12.1. Niemand heeft bijkomende vragen.

