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Notulen Vergadering Raad van Bestuur op 24-03-2011.
Adres: Station Texaco, Groot Bijgaarden, richting Oostende.
Dagorde:
1. Controle aanwezigen en opening vergadering.
Contrôle des participants et ouverture de la réunion.


Aanvang vergadering: 18u50.



Alle leden van de Raad van Bestuur aanwezig.



Mevr. Nora Figoureux is aanwezig op uitnodiging. Dit voor de bespreking van de Speciale en de
World Dog Show FMBB.

2. Ras Speciale met CAC op 05 juni 2011 en FMBB World Dog Show 2011 te Nieuwpoort.
Spéciale de Race avec CAC le 05 Juin 2011 et FMBB World Dog Show 2011 à Nieuwpoort.


Keurmeesters en medewerkers: De lijst met Keurmeesters en medewerkers werd nagezien. Waar
nodig worden de gegevens aangepast of bijgevoegd. Monique zal nog de gegevens een bijkomende
ringcommissaris doorsturen per e-mail. Iedereen moet een digitale pasfoto bezorgen. Voor diegenen
die dit nog niet gedaan hebben zal wekelijks de vraag gesteld worden per e-mail.



Keurmeester Pietro Bottagisio: omdat we een verschil merken op het aantal gevraag de nachten en
de terugvlucht (2 nachten→vrijdag,zaterdag,zondag) zal Monique hem vragen om details door te
geven daaromtrent. Anders kunnen we in de problemen komen met het reserveren van de kamers.



Bekers: op voorstel van Geert & Johan en na overleg werd beslist om de bekers, aan te kopen via de
WK FMBB sponsor “Euro Joe”. Dit indien de prijs lager ligt tegenover onze gewoonlijke leverancier.
We zullen wel een cataloog vragen aan Euro Joe.



Aandenken Keurmeesters: we zullen eerst polsen bij de Stad Nieuwpoort indien ze bereid zijn dit te
‘sponsoren’. Ingeval dit niet lukt, dan kopen we via Euro Joe of zoals gewoonlijk via Monique.



Babyklas: deze klasse zal € 40 per inschrijving kosten. De regels voor eventuele kortingen zijn ook
hier geldig.



Inschrijvingen: Voor de FMBB World Dog Show kan dit enkel online. Voor de KUCBH kan dit
schriftelijk of via de Clubwebsite. De inschrijvingen sluiten af op 5 mei 2011. Daarna zal nog 5 dagen
kunnen ingeschreven worden, maar met een tariefverhoging van € 10 per inschrijving. Dit zullen we
op een degelijke manier aankondigen op de website van de KUCBH en de FMBB.



Informatieverspreiding: we zullen alle informatie voor onze Speciale en de FMBB World Dog Show
ook doorgeven aan de nieuwe Nederlandse Rasvereniging BHCN.
Nora zal eveneens mailings maken en naar alle haar bekende e-mailadressen sturen ter promotie.
Dit zal ook gebeuren naar de Franse rasvereniging.



Cataloog: we zullen aan alle deelnemers dezelfde cataloog geven. Daarnaast maken we een 10-tal
catalogen bestemt voor de KMSH, VdA, Sectie 4A, enz.
De catalogen zullen gemaakt worden door Geert. De mogelijkheid voor advertenties in de cataloog
staat op de FMBB website. Dit zal ook op de KUCBH website geplaatst worden.

3. Goedkeuring verslag vergadering 23.11.2010.
Approbation du rapport réunion de 23.11.2010.


Het verslag werd voorgelezen en unaniem goedgekeurd.
Het verslag werd door de volledige RvB ondertekend.

4. Kasverslag - Rapport de la trésorerie:


Zichtrekening - Compte courant: € 9.012,74



Spaarrekening - Compte d'épargne: € 15.072,46



Totaal - Total: € 24.085,20



Op vraag van de RvB zal € 5000 van de zichtrekening overgeboekt worden naar de spaarrekening.

5. Brieven in & uit – Lettres rentrant & sortant.


1: aanvraag organiseren Grote Prijs Veldwerk 2011.




2: vraag van Jeanine Geentjes i.v.m. het toekennen van de jaarlijkse steun voor de ploegleider WK
FMBB 2011.




Aangezien dit een vorm van publiciteit zou betekenen is het voor ons verboden dit te
gebruiken op onze website. Daarnaast is het bedrijf gevestigd in Nederland. Enkel door de
transportkosten zou een eventuele korting al verloren gaan. We antwoorden aan hen dat
we geen interesse hebben.

6: Een offerte van een online drukwerk bedrijf om ons driemaandelijks tijdschrift bij hen te laten
maken.




Wij gaan niet in op deze vraag omdat we niet bevoegd zijn. Dit omwille van de
reglementen van de bovenliggende organen. Dit zal ook zo gemeld worden aan de
aanvrager.

5: aanvraag voor partnership van een Nederlandse webwinkel die via een verenigingscode een
korting zou toekennen aan onze leden.




Geert legt uit aan de leden RvB dat het bedrag omhooggegaan is en hun diensten niet
meer geschikt zijn voor ons. Daarnaast werd een online dienst gevonden, eveneens
gespecialiseerd in vzw. hun jaarbijdrage ligt een stuk lager. Dit terwijl ze meer diensten
aanbieden. We zullen dus opteren om ons aan te sluiten bij deze dienst genoemd
‘vereniginginfo’.

4: aanvraag om asielhonden ter plaatsing op onze site te zetten.




Werd goedgekeurd. Antwoord en overboeking zal gebeuren via het secretariaat.

3: factuur van de VSDC voor het jaarlijkse lidgeld.




In opvolging van de aanvraag en ons antwoord tot nader onderzoek werd beslist om deze
wedstrijd niet te organiseren. Dit zal zo meegedeeld worden aan de betrokken Sectie.

Na het bekijken van de offerte merken wij dat het ongeveer even duur zou zijn. Ook het
leveren van het tijdschrift zou voor een probleem zorgen omdat het bedrijf gevestigd is in
Erpe-Mere. Geert, die momenteel voor de eindredactie zorgt, woont op 3 minuten van
onze huidige drukker waarmee we een prima overeenkomst hebben. We zullen dus
antwoorden dat we geen interesse hebben om de hierboven aangehaalde redenen.

7: Uitnodiging om een stand te plaatsen op de dag van de hond in Hasselt.




Gezien de negatieve ervaring van vorig jaar werd beslist om niet in te gaan op deze
uitnodiging.

8: aanvraag van Erja Juvakka om een ‘statement request’. Dit is een vraag om onze mening en
toestemming te geven voor een dekking tussen twee honden die niet voldoen aan de
fokreglementen.


Tijdens onze communicaite (Erja, Geert en Fons) werd zonder ons medeweten een brief
verstuurd door de KMSH aan Finland. Dit met de melding dat er geen toelating zal gegeven
worden aan de vraag voor deze inter-variëteit fok.



We merken, tot onze grote verbazing, dat de KMSH zelfs nog niet de moeite neemt om
ons, de rasvereniging voor Belgische Herders daarover in te lichten.



We merken op dat enkele leden van de raad (Johan en Geert) van bestuur niet achter de
beslissing staan van de KMSH. We zijn wel verplicht om de beslissing van de KMSH te
aanvaarden en te volgen. Fons zal Erja op de hoogte stellen van het besluit van de RvB.



Fons geeft aan alle leden van de RvB een kopie van de nieuwe selectiereglementen.
Dit in het Frans en het Nederlands.



De overige brieven weren behandeld en waar nodig zal een antwoord gegeven worden.

6. Contacten met KMSH / KKUSH en andere.
Contacts avec SRSH / URCSH et autres.


Mevr. Nelly Mast wist te vertellen aan Fons dat ze de communicatie tussen de secretaris (geert) en
haar beneden peil vindt. Na het tonen van de bewuste e-mails en het vermelden van de nodige
achtergrondinformatie besluiten we dat de secretaris niets kan ten laste gelegd worden. Details
hierover zullen we niet notuleren om de rust voor iedereen te bewaren.

7. Challenge informatie – Challenge information.


Slechts 2 personen hebben hun resultaten ingestuurd. De winnaar, Noyens Diana, zal uitgenodigd
worden op de Alg. Verg. om de prijs in ontvangst te nemen.
We zullen haar wel vragen om in te schrijven voor de Speciale.

8. Communicatie resultaten geboorten naar de Sectie 4A.
Communication résultat des naissances à la section 4A.


Dit hebben we in het verleden nog nooit gedaan, althans, de laatste 12 jaar niet.
Monique zal dit in het vervolg bijhouden en dan communiceren naar de betreffende Sectie.
De gegevens zullen van de clubwebsite verkregen worden waar alle meldingen gebeuren.
We zullen de mogelijkheid bekijken om statistieken automatisch online te laten verschijnen.

9. Clubblad – Revue.


Het clubblad jan-feb-maart 2011 werd enkele weken terug naar de leden gestuurd. Deze editie was
maar liefst 65 pagina’s dik. Een gevolg van de ingebrachte keurverslagen van de Speciale 2010.



De voorbereiding voor de volgende editie is al bezig. Hier zullen de inschrijvingsformulier voor de
Speciale nog eens hernomen worden. Ook de aankondiging van de Nederlandse Speciale zullen we
opnemen. Daarnaast nog enkele verslagen van de jaarlijkse Sectievergaderingen.

10. Eventuele aankopen van banners of vlaggen met het club logo.
Éventuellement achat de banderoles Logo du club.


Na het bekijken van enkele mogelijkheden hebben we gevraagd aan Monique en Nora om ons een
offerte te bezorgen. Johan zal via Euro-Joe eveneens navraag doen voor prijszetting.

11. Voorstel (Geert) om het inschrijvingsgeld vanaf de Speciale 2012 te verhogen met € 5,00 naar € 40,00
wegens de hogere organisatiekosten. Daarnaast een korting van € 10,00 toekennen aan de Clubleden die
deelnemen. Proposition (Geert) pour les frais d'inscription à partir de la Spéciale de 2012, une
augmentation de € 5,00 à € 40,00. Raison, des frais a coté élevées.
En outre, une réduction de € 10.00 accordé aux membres du Club qui s'inscrivent.


Na overleg werd dit voorstel unaniem aanvaard.
Het kan ook een extra stimulans zijn om lid te worden van de vereniging.

12. Voorstel (Geert) om vanaf 2012 ledenbijdrage met € 5,00 verhogen. Dit wegens de algemeen hogere
werkingskosten.
Proposition (Geert) À partir de 2012 augmentation de la cotisation des membres avec € 5,00.
Cela en raison des frais d'exploitation généralement élevées.


Indien dit tot de bevoegdheid van de Rvb behoort, dan is het voorstel goedgekeurd. Om zeker te zijn
zullen we eerst onze statuten en reglementen raadplegen. Indien het tot de bevoegdheid van de
Algemene Ledenvergadering behoort, dan zullen we dit een jaar moeten uitstellen.

13. Rondvraag – Tour du table.


Niets.

14. Afsluiting vergadering – clôture du réunion.


De vergadering werd afgesloten om 21u.45

