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Verslag Vergadering Raad van Bestuur op donderdag 29.12.2011 om 19.30
Adres: Station Texaco, Groot Bijgaarden, richting Oostende.
Dagorde:
1. Controle aanwezigen en opening vergadering.


Aanwezig: Monique Gieres, Geert Bouckaert & Nora Figoureux.



Verontschuldigt: Johan Weckhuyzen.



Opening vergadering om 19:30.

2. Goedkeuring verslag vergadering 27.10.2011.


Het verslag werd unaniem goedgekeurd.

3. Kasverslag.


Zichtrekening: € 2.886,13



Spaarrekening: € 20.072,46



Cash Kassa: € 661,61



Totaal: € 23.620,20

4. Brieven in & uit.


Brief 1 (bijlage 1 & 1a): een brief van Dhr. José Buggenhout om op de dagorde van de Algemene
Ledenvergadering te plaatsen.




Brief 2 (bijlage 2): een brief van Brabo betreffende een cursus Algemene kynologische kennis.




Deze brief is uitsluitend in het Frans opgemaakt. We moeten een vertaling naar het
Nederlands (laten) maken vooraleer we dit kunnen voorleggen aan de Algemene
Ledenvergadering en kunnen doorsturen naar de verschillende commissies. Wij sturen
Dhr. José Buggenhout een antwoord hierover.
We zullen deze brief opvragen aan Mevr. Vanherle in digitale vorm en dan als
aankondiging op de clubwebsite plaatsen.

Brief 3 (bijlage 3, 4, 5 & 6): een brief van Dhr. Alfons Den Hond betreffende het verslag van de
vergadering “Fokcommissie” en enkele vragen.


Voorstel van de notulen van de vergadering fokcommissie op 8 december 2011,
geschreven door Dhr. Alfons Den Hond.


Op het verslag staat de titel genoteerd “toegevoegd lid F.C.”.


Deze titel werd niet toegekend en is ook niet conform de huidige regelgeving.
Tijdens de vergadering van de RvB op 29.06.2010 onder punt 9 “Fokcommissie”
werd het volgende beslist:
“Dhr. Den Hond Alfons zal vanaf heden de coördinatie op zich nemen voor de
vergaderingen en zal tevens secretaris zijn van deze commissie.” Dhr. Den Hond
was op dat moment nog lid van de RvB en dus op de hoogte hiervan. We zullen
deze beslissing andermaal aan Dhr. Den Hond communiceren. Er zal eveneens
een brief gestuurd worden naar de fokcommissie met daarin de nodige
informatie betreffende de bevoegdheden van Dhr. Den Hond.

5. Verenigingsblad.


We overlopen de inhoud voor het volgende verenigingsblad, opgesteld door Geert (bijlage 7).


Aanpassingen en beslissingen op het overzicht:


Onder punt 3: informatie voor de advertenties in het clubblad:


De prijzen werden aangepast als volgt:
 Leden:


1/8 pagina: € 30,00



¼ pagina: 45,00



½ pagina: € 60,00



1 volledige pagina: € 80,00

 Niet leden:





1/8 pagina: € 35,00



¼ pagina: 50,00



½ pagina: € 65,00



1 volledige pagina: € 85,00

Onder punt 11: Buitenkant kaft:


Gezien er geen enkel inbreng meer is van Royal Canin zal de achterzijde van
de buitenkant kaft via de website te koop aangeboden worden per uitgave.
De prijs voor hiervoor is € 40,00 per uitgave.



Ook zal een aankondiging op de website geplaatst worden waar kandidaat
adverteerders zich kunnen melden.

6. Speciale 05.05.2012.


Een overzicht van de voorlopige toestand organisatie en medewerkers zal bezorgd worden door
Monique en/of Nora.



Er werden al twee keurmeesters vastgelegd en bevestigd. De derde keurmeester zal uitgenodigd
worden door Nora.



Zelfs al bestaat de mogelijkheid om in te schrijven via de mykkush website, opteren we toch om de
inschrijvingen te laten verlopen via de verenigingswebsite. Geert zal hiervoor het nodige doen. Ook
de prijzen zullen we vermelden op de formulieren.



Aankondiging van deze Speciale komen in het verenigingsblad (nog wachten op de naam van de
derde keurmeester).



Omdat Geert dit jaar niet aanwezig kan zijn op de Speciale (WK FMBB – Italië) zal een nieuwe
zichtrekening (gratis online ING) geopend worden. Toegang zal gegeven worden aan Nora om de
financiële opvolging te kunnen uitvoeren.

7. Selectie 05.05.2012.


Alfons Den Hond is hiervoor de verantwoordelijke. Hij zal dus ook alle inschrijvingen behandelen en
de administratieve opvolging uitvoeren. We sturen Alfons nog een bericht ter bevestiging hierover.

8. Sportkalender K.U.C.B.H. vzw 2012.


De sportkalender K.U.C.B.H. vzw werd overlopen en goedgekeurd.
Deze werd enige tijd terug al ingebracht in de KKUSH kalender.

9. Inschrijven voor wedstrijden en tentoonstellingen via de www.kkush.be/kkushdogs website.



Op de Mykkush website kan men nu inschrijven voor alle wedstrijden. Wij zullen hier optimaal
gebruik van maken.

10. Eindejaarformulieren K.K.U.S.H. vzw.


De eindejaar formulieren werden op tijd ingestuurd.
Dhr. Alfons Den Hond werd vervangen door Mevr. Nora Figoureux als vertegenwoordiger op de
Sectie vergaderingen.



Voorstellen voor verschillende Secties en voor de VdA


Sectie 1D Mondioring (voorstel Johan): zie bijlage 8.



VdA (voorstel Geert): zie bijlage 9.

11. Planning algemene leden vergadering april 2012.


Na overleg komen twee datums in aanmerking voor deze vergadering: vrijdag 13 april 2012 en
vrijdag 27 april 2012. Voorkeur gaat naar vrijdag 27 april 2012.



De dagorde van de vergadering werd overlopen, waar nodig aangepast en goedgekeurd.

12. Voorstel aanpassing statuten ( Geert).


De voorstellen werden goedgekeurd om op de dagorde van de Algemene
Ledenvergadering te plaatsen.



Geert zal de teksten uitwerken en Monique zorgt voor de vertalingen.



De verplichte datering (maand april) voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering aanpassen. Zoals
voorzien mogelijk van januari tot juni (vzw wetgeving).



Het lidmaatschap en de lidmaatschapsbijdrage verdelen in 3 tertialen.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tertaal.
Leden:
3 Tertiale (01.01 tot 31.12) = € 40.00
2 Tertiale (01.5 tot 31.12)= € 30.00
1 Tertiaal (01.09 tot 31.12)= € 15.00

Gezinsleden:
3 Tertiale (01.01 tot 31.12) = € 10.00
2 Tertiale (01.5 tot 31.12)= € 7,00
1 Tertiaal (01.09 tot 31.12)= € 5,00

1ste tertiaal start op 1 januari en loopt tot en met 30 april van het lopende jaar.
2de tertiaal start op 1 mei en loopt tot en met 30 augustus van het lopende jaar.
3de tertiaal start op 1 september en loopt tot en met 31 december van het lopende jaar.


Om effectief lid of effectief gezinslid te worden dient de ledenbijdrage betaald te zijn ten laatste op
31.01 van het betreffende jaar en moet men op de datum van de betaling ten minste 365 dagen
ononderbroken toegetreden lid zijn van de vereniging (bankafschrift telt als datum).



Om recht te hebben op kortingen voor de Speciale moet het lidgeld in het eerste tertiaal betaald zijn
(op te nemen in de informatie op de affiche van de Speciale).



Opnemen van de verplichting dat leden van de K.U.C.B.H. vzw. enkel met Belgische Herders kunnen
deelnemen aan wedstrijden of tentoonstellingen onder de K.U.C.B.H. vzw.

13. Rondvraag.


Monique:


Mag de vereniging een trolley aankopen om het materiaal van de promotiestand
gemakkelijk te kunnen vervoeren?




Mag de vereniging een tweede rolbanner aankopen voor de promotiestand?




Werd goedgekeurd, Monique en/of Nora voeren dit uit.
Werd goedgekeurd, Monique en/of Nora voeren dit uit.

Voor de grote afstanden, kan een kilometervergoeding bekomen worden als we een
promotiestand plaatsen?




Werd goedgekeurd, het bedrag zal hetzelfde zijn als voor de vergaderingen RvB,
€ 0,20 per kilometer. De aanvraag moet wel ingediend worden aan het secretariaat.

Nora:


Kunnen we de winnaar van het kampioenschap gehoorzaamheid als prijs het lidmaatschap
K.U.C.B.H. vzw. aanbieden voor een jaar?


Werd goedgekeurd.

14. Afsluiting vergadering.


De vergadering werd afgesloten om 23:15

Bijlage 1 (Brief van José Buggenhout)
Van: josé BUGGENHOUT <josebuggenhout@hotmail.com>
Verzonden:
dinsdag 6 december 2011 21:29
Aan: geert bouckaert
Onderwerp:
mettre des points à l'ordre du jour des réunions de section et statutaire
Bijlagen:
Journée du berger belge.doc
Bonsoir Geert,
Voilà je sollicite que tu mettes à l'ordre du jour:
de la section 1C les points suivants:
1: création d'un pool de juges, de figurants, de traceurs URCBB pour officier lors des futurs Grands Prix
de Belgique BB
2: création d'un fonds spécial de sponsoring au profit des équipes nous représentant au CM FMBB.(voir
annexe "journée du berger belge)
3: reproposer un Grand Prix de Belgique BB pistage PCU et ChP(SP).
4: créer une section chien de sauvetage.
des autres sections et de l'assemblée générale:
1: création d'un fonds spécial de sponsoring au profit des équipes nous représentant au CM FMBB(voir
annexe "journée du berger belge")
2: création d'un pool de juges, de figurants, d'aidants pour officier lors des futurs Grands Prix de Belgique
BB dans toutes les disciplines concernées.
3: créer une section chien de sauvetage.
Peux-tu également faire parvenir ma proposition "journée du berger belge" à tous les membres du conseil
d'administration, des commisions de sélection, d'élevage et de la revue, de la commision sportive et de
ses sections, des responsables des groupements dans les plus brefs délais. Si tu n'as pas le temps je
veux bien le faire.
Merci d'avance,
José
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Betreft:

Uw schrijven van dinsdag 6 december ’11:
Voorstellen om op de dagorde van de Algemene Ledenvergadering te plaatsen.
Voorstellen om door te sturen naar de verschillende commissies.

Geachte heer Buggenhout,
Wij ontvingen in goede orde uw schrijven betreffende uw voorstellen. Deze brief werd behandeld op de vergadering
RvB op 29.12.2011.
Beslist werd dat de brief, na vertaling naar het Nederlands, voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering die
plaats vindt in de maand april 2012. De brief zal eveneens doorgestuurd worden naar de verschillende commissies.

Vriendelijke groeten,
Geert Bouckaert

Secretaris K.U.C.B.H. vzw.
Tempelierstraat 4
8470 Gistel
059/434595
0477/357019
info@kucbh.be

Bijlage 2 (Brief aan Mariette Vanherle)
Van: Geert Bouckaert <geert.bouckaert@telenet.be>
Verzonden:
zaterdag 31 december 2011 11:43
Aan: mariette.vanherle@skynet.be
CC:
'Geert Bouckaert'
Onderwerp:
Informatie cursus "Algemene Kynologische kennis".
Geachte mevrouw Vanherle,
Wij mochten in goede orde de brief ontvangen betreffende de cursus "Algemene Kynologische kennis".
Graag hadden wij deze informatie op onze clubwebsite geplaatst.
Kunt u ons dit document via e-mail bezorgen in de vorm van een Word of PDF document?

Vriendelijke groeten,
Geert Bouckaert
Secretaris K.U.C.B.H. vzw.
Tempelierstraat 4 - 8470 Gistel – Belgie
+ 32 59 43 45 95 | + 32 477 35 70 19
Website:
www.kucbh.be
E-mail:
info@kucbh.be

Bijlage 3
Van: Alfons Den Hond [mailto:alfons.den.hond@telenet.be]
Verzonden: maandag 26 december 2011 11:57
Aan: 'Geert Bouckaert'
Onderwerp: rvb- binnenkort
Geert,
Naar aanleiding van het feit
- dat ik voorafgaand aan de samenkomst van de Selectiekern aan één der leden ervan bijna moest bewijzen
dat ik nog wel de toestemming / autoriteit had ( vanwege de RvB van de KUCBH) om deze samenkomst nog
samen te roepen,
- Er in dit verband vragen waren op de samenkomst zelf,
graag de volgende vragen aan de RvB van de KUCBH :
- zouden jullie mij willen vermelden als lid van de tentoonstellingscommissie in het clubblad & op de site ?
“
“
“
“
“
“ toegevoegde secretaris voor de fokcommissie in het clubblad
en op de site ?
Dank bij voorbaat,
Mvg,
Fons

Bijlage 4
Van: Alfons Den Hond [mailto:alfons.den.hond@telenet.be]
Verzonden: donderdag 22 december 2011 13:31
Aan: Bouckaert Geert (pandora)
Onderwerp: verslag FC
Zoals beloofd, Geert
Vg,
Fons
*Verslag is voorlopig, nog niet goedgekeurd door alle leden van de Selectiekern

Verslag van de bijeenkomst van de Selectiekern van de
Fokcommissie voor Belgische herders

Datum : 8 december 2011, begin om 19.40.
Plaats : Tenniscentrum Antwerpen Linkeroever
Aanwezig :
Leden-selectierkern
Toegevoegd lid F.C.
Mm. Aertgeerts Firmin
Den Hond Fons
Helsen Jos,
Spruyt Dirk,
Van den Bosch Fons
Afwezig : Deschuymere Norman ( ? )
Van Mev. P. Pirard nog steeds geen nieuws/gegevens.
1. Verslag vorige vergadering , 4 november 2010, wordt goed gekeurd.
2. Activiteiten 2011 : De Selectie, op 19 maart,in Hechtel bij 4-Bel. Noord Limburg, is
prima verlopen maar de interesse blijft minimaal.
Twee honden waren ingeschreven voor het behalen van het fokcertificaat maar zijn
geweigerd vanwege onvoldoende exterieurkwaliteiten.
Voor de Selectie zelf hadden 5 honden ingeschreven waarvan één afwezig was en drie
honden slaagden.
3. Het nieuwe Selectiereglement werd voorgesteld aan de Kynologische autoriteiten en
aanvaard. Het zal van toepassing zijn vanaf 2012.
4. Op vraag van een fokker uit Finland werden de leden van de Selectiekern gecontacteerd
i.v.m. een geplande combinatie van twee ouderdieren die niet conform de bepalingen
van de standaard zijn. Het antwoord van de Selectiekern was toen om het oordeel
dienaangaande van de K.M.S.H. te volgen omdat de Maatschappij, in deze, de enige
bevoegde instantie is.
Het definitieve antwoord van de K.U.C.B.H. aan de Finse fokker wordt toegelicht en
positief bevonden.
Naar aanleiding van deze aanvraag wordt vastgesteld, zonder enig oordeel
dienaangaande, dat de afstand tussen “werkmensen” en hun honden en de
“showmensen” en hun honden, nog steeds zeer groot is alhoewel er, in sommige landen
en op sommige vlakken, toch enige toenadering is.
5. Geplande activiteiten 2012 : De Selectie 2012 zal, tot eenieders verrassing, doorgaan op
5 mei ter gelegenheid van de Fokspeciale in Gerpinne en niet in ’t voorjaar op de

terreinen van de Kringgoep N. Limburg. Dit is een beslissing van het Bestuur van de
K.U.C.B.H. Fons Den Hond geeft uitleg dat dit gebeurt om het nieuwe programma te
tonen/promoten aan de liefhebbers van de Belgische herders die,op de Speciale
tentoonstelling, zullen aanwezig zijn. Of dit éénmalig is dan wel, in de toekomst, wordt
herhaald, zal nadien worden bekeken.
6. Vraag van het K.U.C.B.H. – bestuur om een promotiefilm te maken om de Selectie in
het daglicht te stellen, het programma op de site van de KUCBH te tonen, ter
beschikking te stellen van iedereen die het zou vragen, of dergelijke. Fons Den Hond
verklaart nader : Deze mogelijkheden moeten nog worden besproken in het KUCBH
bestuur. De vraag, in deze, werd gesteld ten einde de bereidheid te onderzoeken ,van de
Selectiekern, om het voortouw te nemen, zodat het resultaat een correcte weergave zou
zijn van de geest, de intenties en de uitvoering van de Selectie, zoals zij werd opgesteld.
Uiteindelijk wordt gesteld dat deze opgave, allerminst, een makkelijke taak wordt maar
dat de het idee en het doel prima zijn. Er zal, in alle geval, een volledige dag moeten
worden uitgetrokken om dit tot een goed einde te brengen. Mits de Selectiekern de
omkadering en de uitvoering, in àlle onafhankelijkheid, zelf kan bepalen, moet het
echter lukken en staat de Selectiekern volledig achter de opzet van deze opdracht/vraag.
7. Geen tussenkomsten in allerlei .
8. Samenkomst wordt beëindigd omstreeks 22.00 u.
Verslag gemaakt door Den Hond Fons op 10 december 2011 .
ONDERTEKENING ter goedkeuring :
Aertgeerts F.

Helsen J.

Spruyt D.

Van den Bosch F.

(copie)
Hoi Fons,
Bijgevoegd mijn handtekening onder uw verslag.
Op 31 Maart 2012 maak ik mijn laatste werkdag op BP en ga ik op pensioen.
Daarom is het beter om in het vervolg mijn thuis e-mail adres te gebruiken.
Beste groeten,
Jos Helsen
helsen.jozef@telenet.be

Deschuymere N.

Fons,
Ik was afwezig op de vergadering.
Ik ga volledig akkoord met de beslissingen die er genomen waren.

Norman Deschuymere
njd@skynet.be
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Informatie aan de Fokcommissie K.U.C.B.H. vzw.
Geachte leden Fokcommissie K.U.C.B.H. vzw.,
Wij ontvingen ter inzage de voorlopige notulen van de vergadering Fokcommissie op 8 december 2011.
De Raad van Bestuur heeft enkele bemerkingen op de inhoud en opstelling van deze notulen.


Titel op notulen.
Op deze voorlopige notulen staat de titel: “Toegevoegd lid F.C. – Den Hond Alfons”.



Dit is als foutief te beschouwen. Dhr. Den Hond is geen lid van de Fokcommissie, ook niet als “toegevoegd
lid”. Dit is trouwens niet conform de regelgeving betreffende fokcommissies.
Dit houdt in dat Dhr. Den Hond de vergaderingen mag organiseren conform het huishoudelijk reglement
van de K.U.C.B.H. vzw. Hij mag de dagorde opstellen in samenspraak met de leden van de fokcommissie
(zonder persoonlijk inbreng van Dhr. Den Hond). Alle punten op de dagorde moeten dus door de
commissie zelf geagendeerd worden of door de RvB gevraagd worden. Dhr. Den Hond mag in geen geval
deelnemen aan de debatten en besluitvorming of deze op enige wijze beïnvloeden.

Op de voorlopig notulen moet de hogergenoemde vermelding dus verwijderd worden. De
toegestane vermelding is de volgende: “notulist”. Hierbij verwijzen wij naar de aanvullende
informatie en taakomschrijving op het volgende internet adres:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Notulen


Toelatingen.
Ons werd gemeld door Dhr. Den Hond dat hij op vraag van een lid van de fokcommissie diende te bewijzen dat
hij toelating heeft van de RvB K.U.C.B.H. vzw om aanwezig te zijn op hogergenoemde vergadering en kan
acteren als notulist.



Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de RvB op 29.06.2010 onder punt 9 “Fokcommissie”:

“Dhr. Den Hond Alfons zal vanaf heden de coördinatie op zich nemen voor de vergaderingen en zal
tevens secretaris zijn van deze commissie.”
Dhr. Den Hond was op dat moment nog lid van de RvB en dus op de hoogte hiervan.
Hierbij dienen wij te vermelden dat het woord “secretaris” moet vervangen worden door het
woord “notulist”. Dit wegens de werkelijke betekenis van het woord.
Dit tot herroeping komende van de RvB K.U.C.B.H. vzw.


Opmerkingen notulen (ter informatie voor de fokcommissie):



Graag hadden wij in de notulen, onder punt 4 meer details vernomen (in het notulen zelf of via bijlage). Als
men de voorgeschiedenis niet kent, dan is dit punt grotendeels onbegrijpelijk.



De passages onder punt 5: “tot eenieders verrassing” en “Of dit éénmalig is dan wel, in de toekomst, wordt
herhaald, zal nadien worden bekeken.” Dit zijn persoonlijk noties of meningen en niet relevant voor het
notulen. Ze geven een verkeerde indruk betreffende de besluitvorming van de RvB K.U.C.B.H. vzw. en
werden ook niet besproken door de RvB K.U.C.B.H. vzw.



Graag hadden wij, om de eenvormigheid te bewaren, de opstelling van de notulen gezien met de standaard
hoofding van de vereniging en in het lettertype “Calibri”. De teksten in de lettergrootte 11. De titels of
hoofdingen kunnen in een groter lettertype en/of vet geplaatst worden.



Besluitend: deze notulen mogelijks in een meer neutrale, gedetailleerde en gestructureerde vorm op te
stellen. Deze informatie zal door de RvB meegedeeld worden aan Dhr. Den Hond.



Vermelding in verenigingsblad.
Dhr. Den Hond vraagt ons eveneens om de vermelding te plaatsen in het verenigingsblad en op de
vereniging website als “toegevoegde secretaris voor de fokcommissie”.



Uiteraard is dit niet mogelijk. Het contactpunt voor de fokcommissie is het daarvoor speciaal
aangemaakte e-mailadres: fokcommissie@kucbh.be
Alle e-mails die naar dit adres gestuurd worden komen automatisch bij alle leden van de
fokcommissie en bij de Raad van Bestuur terecht.

Mocht u bijkomende informatie wensen of vragen hebben, contacteer ons gerust via info@kucbh.be

Hoogachtend en met vriendelijke groeten,
I.o. RvB. K.U.C.B.H. vzw.
Geert Bouckaert
Secretaris K.U.C.B.H. vzw.
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Zaterdag 30 juli 2011

Betreft: uw schrijven van 22 & 26.12.2011
Beste Alfons,
Wij ontvingen in goede orde de voorlopige notulen van de vergadering van de fokcommissie op 8.12.2011 en de
vragen i.v.m. de publicaties in het verenigingsblad en op de verenigingswebsite.
De RvB heeft deze notulen en vragen besproken op haar vergadering van 29.12.2011 en nam volgende besluiten:


- zouden jullie mij willen vermelden als lid van de tentoonstellingscommissie in het clubblad & op de site ?




-

“




Dit werd aanvaard en zal uitgevoerd worden.
“

“

“

“

“

toegevoegde secretaris voor de fokcommissie in het clubblad

Dit werd niet aanvaard. De contactinformatie voor de fokcommissie in het verenigingsblad en op de
verenigingswebsite is fokcommissie@kucbh.be . via dit e-mailadres krijgen de leden van de
fokcommissie en de RvB automatisch alle naar dit gestuurde e-mailadres berichten.

Bewijzen van de toestemming om aanwezig te zijn op de vergadering van de Fokcommissie.


De RvB heeft een schrijven gestuurd naar de fokcommissie met daarin de nodige uitleg betreffende
de organisatie van de vergaderingen van deze commissie.



De voorlopige notulen van de vergadering fokcommissie op 8.12.2011



Opmerkingen notulen:


Titel op notulen.
Op deze voorlopige notulen staat de titel: “Toegevoegd lid F.C. – Den Hond Alfons”.


Dit is als foutief te beschouwen. U bent geen lid van de Fokcommissie, ook niet als
“toegevoegd lid”. Dit is trouwens niet conform de regelgeving betreffende fokcommissies.
Dit houdt in dat u de vergaderingen mag organiseren conform het huishoudelijk reglement
van de K.U.C.B.H. vzw. U mag de dagorde opstellen in samenspraak met de leden van de
fokcommissie (zonder persoonlijke inbreng). Alle punten op de dagorde moeten dus door de
commissie zelf geagendeerd worden of door de RvB gevraagd worden. U mag niet
deelnemen aan de debatten en besluitvorming of deze op enige wijze beïnvloeden.
Op de voorlopige notulen moet de hogergenoemde vermelding dus verwijderd worden. De
toegestane vermelding is de volgende: “notulist”. Hierbij verwijzen wij naar de aanvullende
informatie en taakomschrijving op het volgende internet adres:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Notulen



Graag hadden wij in de notulen, onder punt 4 meer details vernomen (in het notulen zelf of via
bijlage). Als men de voorgeschiedenis niet kent, dan is dit punt grotendeels onbegrijpelijk.





De passages onder punt 5: “tot eenieders verrassing” en “Of dit éénmalig is dan wel, in de toekomst,
wordt herhaald, zal nadien worden bekeken.” Dit zijn persoonlijk noties of meningen en niet relevant
voor het notulen. Ze geven een verkeerde indruk betreffende de besluitvorming van de RvB
K.U.C.B.H. vzw. en werden ook niet besproken door de RvB K.U.C.B.H. vzw.



Graag hadden wij, om de eenvormigheid te bewaren, de opstelling van de notulen gezien met de
standaard hoofding van de vereniging en in het lettertype “Calibri”. De teksten in de lettergrootte
11. De titels of hoofdingen kunnen in een groter lettertype en/of vet geplaatst worden.

Besluit: deze notulen mogelijks in een meer neutrale, gedetailleerde en gestructureerde vorm op te stellen.

Vriendelijke groeten,
Geert Bouckaert

Secretaris K.U.C.B.H. vzw.
Tempelierstraat 4
8470 Gistel
059/434595
0477/357019
info@kucbh.be

Bijlage 7
Clubblad, jaargang 2011, editie 164 - Verschijnt in januari 2012
1. Buitenkant Kaft voor.


Foto kampioen 2011 IPO.

2. Binnenkant Kaft voor


Introductie en contactpagina Club


Contactinformatie.



Lidmaatschapsbijdrage (Aanpassen!).



Inhoudsopgave.



Disclaimer

3. Mededelingen bestuur


Woord van de voorzitster. (zal zo snel mogelijk bezorgd worden).



Woord van de redactie clubblad. (Geert).



Informatie voor advertenties in het clubblad. Prijzen, voorwaarden en verwijzing naar het formulier op de
clubwebsite om de aanvraag te plaatsen.



Verschijningsdata clubblad. er zijn normaal 4 uitgaven per jaar. Het clubblad moet verstuurd worden in
de eerste maand van elk lopend kwartaal.



Verhoging lidmaatschapsbijdragen, uitleg.



Vernieuwing lidmaatschapsbijdragen 2012 met overschrijvingsformulier.



Verhoging inschrijving Speciale vanaf 2012.



Korting leden voor speciale vanaf 2012 (lidmaatschapsbijdrage moet in het eerste trimester betaald zijn).



Inschrijvingsbedrag Speciale 2012.



Overzicht aankopen promotiemateriaal club (met kleine foto?).



Aankondiging Speciale telkens op de eerste zaterdag van de maand mei, dit vanaf editie 2012.



Informatie betaalmethode voor Kringgroepen.



Voor een transparant beheer, beschikbaar maken van de verslagen bestuursvergaderingen op de
website? Te beschermen met een gebruikersnaam en een paswoord, aan te vragen aan de webmaster.

4. Publicatie ras standaard?
5. Uitnodiging Algemenen Leden Vergadering.
6. Sportkalender 2012.
7. Aankondiging Ras Speciale (geen papieren inschrijvingsformulieren meer?).
8. Aankondiging Selectie Belgische Herders 2012.
9. Resultaten tentoonstellingen.
10. Resultaten werkwedstrijden.
11. Buitenkant kaft


Advertentie Royal Canin of een andere methode kiezen?
We hebben geen ontvangsten van Royal Canin.

Bijlage 8
Voorstel voor Sectie 1D: Mondioring.
Spreiding wedstrijd over twee dagen.
De mogelijkheid toestaan om een wedstrijd, voor de drie categorieën, te laten verlopen over twee dagen.
In ander secties is dit wel mogelijk en zijn het geen twee verschillende wedstrijden.
Wij hebben ondervonden dat dit veel problemen geeft bij onze organisaties.
Nationaliteit deelnemers WK.
Voor de eigenaars en de hond is er duidelijkheid. Voor de geleiders echter niet. Dit is niet per definitie de eigenaar.
Daarover is niets te vinden in de reglementen. Wij denken dat toekomstgericht daar bijkomende punten moeten
opgenomen worden in het reglement. Anders zal iedereen naar het WK kunnen gaan.
Voorbeeld:
Ik verkoop mijn hond naar Japan, de hond heeft Japanse eigenaar en Japanse stamboom. Ik kan als geleider spelen
met de hond en selecteren voor Japan, en er zijn altijd landen die wel toelating zullen geven dat een hond voor hun
land uitkomt. Zo bv. ook in de paardensport, maar daar werd de regeling ingevoerd dat de ruiter, die niet de
eigenaar is wel de nationaliteit van het land moet hebben indien hij zich wil selecteren. Zo werden plots een aantal
topruiters uit België Oekraïner, dit voor het geld natuurlijk.
Aanpassen pakwerkers modaliteiten.
Geen enkele pakwerker die zijn brevet aflegde slaagt erin om de nodige A+ te krijgen om verder te evalueren, omdat
de regelgeving het onmogelijk maakt. De keurmeesters keuren zeer weinig wedstrijden waar de pakwerkers de
mogelijkheid hebben om een categorie 3 te lopen.
Aanpassing reglement Mondioring.
Het vervangen van de vluchters (zeer gevaarlijk voor blessures voor de pakwerkers) door een front met schot en dan
de keuze voor de onderbroken tussen 3 aanvallen.

Bijlage 9
Voorstel voor VdA.
Afschaffen van de papieren versie van de eindejaarformulieren.
Argumenten:


Indien deze formulieren afgeschaft worden is er een duidelijke lagere werkbelasting voor de Algemene
Secretaris.



De eindejaarformulieren kunnen vervangen worden door een internet applicatie.
Dit kennen we al zoals de toepassing voor de sportkalender, wedstrijdaanvragen, enz…



Een van de voordelen kan zijn dat iedereen altijd over de correcte contactinformatie kan beschikken.
Voorbeeld: Indien er tijdens het jaar wijzigingen voorkomen in een vereniging zoals verandering van een club
rekeningnummer, een secretaris of andere, dan kan dit ingegeven worden in een internet applicatie.



Dit heeft eveneens een kostenverlagend effect omdat er geen A4 enveloppes met daarin drie A4’tjes meer
moeten verstuurd worden.

