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Notulen Vergadering Raad van Bestuur op 23/11/2010 om 19.30u.
Adres: Station Texaco, Groot Bijgaarden, richting Oostende.
Dagorde:
1. Controle aanwezigen en opening vergadering.


Alle leden RvB zijn aanwezig, de vergadering wordt geopend om 20.15 uur.

2. Lezing en goedkeuring notulen vergadering 24-09-2010.


De notulen van 24.09.2010 werden na voorlezing unaniem goedgekeurd.

3. Kasverslag.


Zichtrekening:

6447,86 euro



Spaarrekening:

14.895,01 euro



Totaal:

21.342,87 euro

4. Brieven in & uit.






Brief 1: de Subcommissie Veldwerk vraagt bij monde van Dhr. Valeer Linclau om de organisatie
van de Grote Prijs Veldwerk 2011 op ons te nemen. Deze wedstrijd gaat door op de 3 de zaterdag
van september 2010 (15-09).


Het bestuur heeft deze vraag besproken en houdt het antwoord nog in beraad. Eerst
moeten we een andere club bereid vinden om mee te werken (ter beschikking stellen
van kantine en terrein). Ook over het financiële gedeelte hebben we meer details
nodig. De beslissing zal op een volgende vergadering genomen worden.



Een antwoord zal naar Dhr. Valeer Linclau gestuurd worden.

Brief 2: via de sportcommissie, afdeling GHP werd door Mevr. Jeaninne Geentjes de vraag
gesteld of de indien de jaarlijkse Speciale op een ander weekend dan het wereldkampioenschap
FMBB kan georganiseerd worden. Dit in verband met het behalen van de kwalificatie goed voor
de foktoelating.


Het bestuur besliste al in de loop van de vorige week (telefonisch en per e-mail
wegens hoogdringendheid sportkalender) om de Speciale op zondag 5 juni 2011 te
organiseren. Dit is het weekend van het wereldkampioenschap FMBB waar op
zaterdag 4 juni de wereldtentoonstelling plaatsvindt. Op deze manier zullen de kosten
voor de Keurmeesters gedeeld worden en hebben we reële kansen op meer
deelnemers.



Een antwoord zal gegeven worden aan Jeaninne Geentjes.

Brief 3: Internationale hondententoonstelling in de Nekkerhallen op 18 & 19 augustus 2011.




Vraag om een stand te plaatsen op deze tentoonstelling. Er zal een voorstelling van
het ras gegeven worden in de erering door Dhr. Jos De Cuyper.
Fons, Nora en Abel zullen dit opvolgen. De nodige informatie zal doorgegeven worden
aan de organisators.

Brief 4: eindejaarsformulieren VdA.
2






Volgende naamlijst die de afgevaardigden per Sectie zullen zijn op de Sectie
vergaderingen:


Sectie 1A: Monique & Fons



Sectie 1B: Johan & Fons



Sectie 1C: Geert & Johan



Sectie 1D: Johan & Fons



Sectie 4A: Monique & Fons



Sectie 4B: Monique & Fons



Sectie 4C: Dimitri Vanblaere & Geert



Sectie 4D: Monique & Cattrysse Rudy



VdA: Geert & Monique

De gegevens zullen aan de VdA doorgegeven worden.

Brief 5: aanvraag betaling lidgeld FMBB voor 2011


De penningmeester doet het nodige om het lidgeld FMBB te vernieuwen.

5. Speciale met CAC mei 2011.


De Speciale zal georganiseerd worden op zondag 5 juni 2011. De FMBB tentoonstelling gaat
door op zaterdag 4 juni 2011. De kosten voor de Keurmeesters worden verdeeld.



Volgende namen werden voorgesteld om te fungeren als Keurmeester: Dhr. Abel Renard, Dhr.
Pietro Bottaoisio (I), Mevr. Sandra Dubach, Mevr. Marie-France Varlet, Dhr. Dambrain (1 dag,
Speciale), Dhr. Dauphin Eymar, Dhr. Deschuymere Norman en/of Dhr. Dirk spruyt.
Deze personen zullen gecontacteerd worden door Monique en Fons om hun beschikbaarheid na
te zien. Daarop zullen de weerhouden Keurmeesters uitgenodigd worden door de commissie
ten toonstelling.



Geert zal voor het inschrijvingsformulier zorgen (ook de online module).



Het inschrijvingsbedrag komt op 50 euro voor de Speciale, ook de FMBB tentoonstelling kost 50
euro. Ingeval er voor beide tentoonstelling ingeschreven wordt, dan bekomt men een korting
van 10 euro (op de Speciale). Indien men lid is van de K.U.C.B.H. bekomt men 5 euro korting.
Als een lid dus inschrijft voor beide tentoonstelling bekomt men een totale korting van € 15.



Pups en veteranen zullen 40 euro betalen. Met dezelfde voorwaarden als hierboven
beschreven.



Op 11 december zal een vergadering plaatsvinden met de Commissies die meewerken aan het
wereldkampioenschap. Daar zal elke commissie een gedetailleerd voorstel voorleggen ter
bespreking. Ook alle medewerkers zullen mee opgenomen worden in dit voorstel.

6. Clubblad.


Een proefdruk werd voorgelegd. Met nog enkele aanpassingen uit te voeren zal het clubblad
binnen een tweetal weken verstuurd worden naar de leden.

7. Selectievoorstel 2011-2016.


Fons heeft als afgevaardigde en secretaris van deze commissie een vergadering belegd. Afwezig
waren Dhr. Deschuymere en Dhr. Aertgeerts.



De vergadering werd op een degelijke locatie gehouden en verliep zeer constructief.
…
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We kregen het verslag van deze vergadering en het voorstel tot aanpassing van het
selectiereglement. Dit reglement werd door de RvB goedgekeurd. Zodra we de vertaling
gekregen hebben zal dit reglement overgemaakt worden aan de KMSH ter goedkeuring en
publicatie.

8. Planning Algemene Leden Vergadering april 2011.


De Alg. Verg gaat door op zaterdag 23 april om 10.00 uur.
De secretaris doet het nodige.

9. Rondvraag.


Fons:

niets.



Monique:

niets.



Johan:

niets.



Geert:


Jeaninne Geentjes stelt de vraag om soortgelijke tegemoetkomen te voorzien voor
alle commissies (Challenge reglement & prijs).



Na bespreking werd beslist om aan enkele commissies een dotatie van 100 Euro te
geven in het begin van elk jaar. Dit geld te gebruiken voor de kosten van hun
vergaderingen.



De secretaris zal vragen aan Jeaninne om dit schriftelijk voor te stellen.

10. Afsluiting vergadering.


De vergadering werd beëindigd om 22.45 uur.
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