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Notulen Vergadering Raad van Bestuur op 23/09/2010 om 19.30u.
Adres: Station Texaco, Groot Bijgaarden, richting Oostende.
Dagorde:
1. Controle aanwezigen en opening vergadering.


Aanwezig: Monique Gieres, Fons Den Hond, Geert Bouckaert.



Verontschuldigd: Johan Weckhuyzen.



De voorzitster opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Lezing en goedkeuring notulen vergadering 29-06-2010.


De notulen van deze vergadering werden voorgelezen en unaniem goedgekeurd.

3. Kasverslag.


Zichtrekening:

€ 6213,28



Spaarrekening:

€ 14895,01



Totaal:

€ 21108,91

4. Brieven in & uit.


Alle in en uitgaande stukken werden behandeld. Waar nodig zal een antwoord
gegeven worden.

5. Jonge Honden en veteranen dag 2010.


Op 8 augustus vond deze organisatie plaats. Tegenover vorige jaren werd deze keer
met een andere vereniging samengewerkt. Daardoor werd ook de locatie
veranderd. Op vraag van Nora werd de clubrekening gebruikt om de financiële
bewegingen te verwerken.



Informeel werd gevraagd naar de mogelijkheden om een kringgroep op te richten.
Dit om de organisatie van de Jonge Honden & Veteranen dag, de wandeling en
eventueel nog andere organisaties op een correcte manier uit te voeren.



De ‘winst’ die gemaakt werd op de uitgave van dit jaar zal overgemaakt worden
naar Nora. Dit om de uitgave 2011 op te starten en te ondersteunen.



2011 : 4 keurmeesters voorstellen.



Nora Figoureux zal hierover een brief krijgen.

6. Speciale met CAC op 08 mei 2010 - Gerpinnes.


Dit punt werd op onze vorige vergadering uitvoerig besproken. We voegen toe dat
er nog enkele deelnemers niet betaalden. De penningmeester doet het nodige,
conform aan de reglementen tentoonstelling.

7. Speciale met CAC mei 2011: terrein + keurders.


Voor deze Speciale werd nog geen datum vastgezet. Wij wachten om deze datum
vast te zetten op vraag van de FMBB. Die zal hoogstwaarschijnlijk het
wereldkampioenschap 2011 organiseren in België. Dan zullen we kijken om de
Speciale in hetzelfde weekend te laten plaatsvinden. Dit om kosten op Keurmeesters
en medewerkers te beperken.



Een voorstel voor de uit te nodigen keurmeesters zal door elk lid van de raad van
bestuur worden opgemaakt om voor te leggen op de eerstvolgende vergadering.

8. Challenge 2010.


Voorlopige nog geen nieuws binnengekomen.



Enkel de CAC (IB) tentoonstellingen kunnen in aanmerking genomen worden.
Het reglement zal daarvoor aangepast worden.



In de toekomst ook JHVD- & Kringgroep clubmatchen te laten meetellen.

9. Clubblad.







Eindejaarsnummer van clubblad met:

Informatie fokkers leden (Fons).
 We zullen de fokkers vragen om een overzicht van 2010 in te sturen.
Dit zal gepubliceerd worden in het clubblad.
Jaarlijkse fok informatie, ( werk- + show BH ) (Fons).
 Zie puntje hierboven.
Speciale mei (Fons).
 Zie punt 7.
Na goedkeuring verslag RvB ook vastleggen wat in clubblad wordt op
genomen in de overeenkomstige rubriek (Fons).
 Vraag om de niet standaard publicaties eerst te laten goedkeuren via
de notulen van de vergadering raad van bestuur alvorens een
effectieve publicatie uit te voeren.
 Werd goedgekeurd. Geert stelt wel dat dit
vertragingsproblemen met zich kan meebrengen.
10. Fokcommissie.


Fons heeft een vergadering gepland en zal de resultaten aan het bestuur meedelen
zodra beschikbaar.

11. Sportkalender 2011.


Alle wedstrijden voor 2011 werden op onze lijst geplaatst.
Enkel de Speciale nog niet (zie punt 7).
De aanvragen voor de sportkalender zullen in de eerstvolgende week uitgevoerd
worden.

12. Rondvraag.


Niets.

13. Afsluiting vergadering.


De vergadering werd gesloten om 22.00.u.

