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Notulen Vergadering Raad van Bestuur op 17.05.2011 om 19.00
Adres: Station Texaco, Groot Bijgaarden, richting Oostende.
Dagorde:
1. Controle aanwezigen en opening vergadering.


Aanwezig: Monique Gieres, Geert Bouckaert, Johan Weckhuyzen, Nora Figoureux.



De vergadering werd geopend om 19:15.

2. Goedkeuring verslag vergadering 23.04.2011.


Het verslag werd na voorlezing goedgekeurd.

3. Kasverslag.


Zichtrekening:

€ 3.324,10



Spaarrekening:

€ 20.072,46



Totaal:

€ 23.396,56

4. Brieven in & uit.


Een brief van Dhr. Glibert. Hij vraagt om volgend jaar een dag voor de Belgische Herder te
organiseren.


Gezien dit een privé initiatief is, kunnen wij daar niet in volgen. Er zijn al voldoende
evenementen/wedstrijden die door de club en hun kringgroepen ingericht worden.
Ingeval Dhr. Glibert wedstrijden of clubmachten wenst in te richten, dan moet hij eerst
een kringgroep oprichten.

5. Clubblad.


Geert vraagt om de publicatie door te schuiven naar eind juni. Dit wegens tijdsgebrek i.v.m. het
wereldkampioenschap voor Belgische Herdershonden begin juni.




Iedereen is akkoord.

Er wordt gevraag om in de toekomst de informatie te laten aanbrengen per discipline.
Op deze manier is de redactie minder belast met het opzoekwerk. Want zo goed als niemand stuurt
zijn/haar resultaten in. Wij hebben per discipline een commissie, deze commissies zullen de
resultaten die in het clubblad moeten verschijnen verzamelen en doorsturen naar de redactie.
indien mogelijk, reeds in de gebruikte vormgeving, eigen aan het clubblad.

6. Aankopen van banners of vlaggen met het club logo.


Nora toont de ontwerpen. Deze werden na een kleine aanpassing goedgekeurd voor aankoop.

7. World Dog Show FMBB 2011 & Ras Speciale 2011.


Aan de hand van de al verkregen informatie worden de lijsten met medewerkers, hun taken en de
overnachtingen overlopen. Deze zijn in orde. Monique en Nora zorgen dat iedereen op tijd op de
juiste plaats is.



Nora zal een planning opstellen voor het verloop van de keuringen.
Op zaterdag (FMBB) wordt gestart om 10:00
Op zondag (K.U.C.B.H.) wordt gestart om 09:00, dit omdat alles afgewerkt moet zijn voor 16:00.



Nora zal alles voorbereiden voor de secretariaten in de ring en het algemeen secretariaat
tentoonstelling.



Aan Royan Canin vragen we de genummerde bordjes voor de plaatsingen.



2 sets met nummers 1 tot 200 voor de deelnemers zullen we krijgen van Royan Canin (Johan).



Eveneens aan Royan Canin vragen voor het verkrijgen van plastiek zakken, toch een 250 stuks.
indien we deze niet op tijd kunnen verkrijgen, dan gaan we er zelf kopen (via Nora).



De speciale prijzen moeten in de cataloog vermeldt worden, Monique zal zo snel mogelijk een lijst
bezorgen aan Geert.



De VdA beker zal worden aangevraagd door de secretaris.



Alle aandenkens en bekers werden gekozen. Nora zal een lijst opstellen die kan dienen om de
bestelling door te geven. Deze lijst zal doorgestuurd worden naar Geert.
Het club logo en het FMBB logo moeten ook nog doorgestuurd worden.



We zullen eveneens twee stempels bestellen (Geert).

8. Speciale 2012.


Doorgeschoven naar de volgende vergadering.

9. Rondvraag.


Nora


De Franstalige website in dringend aan een bijwerking toe.


Iedereen is hiermee akkoord, maar geeft aan dat we dan wel iemand nodig hebben
om de vertalingen uit te voeren alvorens we iets kunnen online zetten. Zodra het
wat minder druk is gaan we hier dieper op ingaan om een degelijke oplossing te
vinden.

10. Afsluiting vergadering.


De vergadering werd afgesloten om 23:00

