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Notulen
Vergadering Raad van Bestuur op 27-11-2015 om 10.00u.
Locatie: Markt 6 - Tervuren
Dagorde:
1.

Controle aanwezigen en opening vergadering.


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



Verontschuldigd:
 Johan Weckhuyzen

2.

Lezing en goedkeuring notulen vergadering 19-10-2015.


3.

4.

Kasverslag.


Zichtrekening: 8678,57 €



Spaarrekening: 20817,25 €



Kassa: 339,33



Totaal: 29.835,15 €

Aanpassing kilometervergoeding bijwonen vergaderingen Raad van Bestuur.


5.

Na lezing werd het verslag goedgekeurd en ondertekend.

Het voorstel om de kilometervergoeding van 0,25€ op te trekken naar 0,30 € per kilometer
wordt unaniem aanvaard en treed onmiddellijk in voege.

Brieven in & uit.


Brief betreffende Brussels Dog Show
 Alles werd geregeld door Monique.



Brief aan Dirk Spruyt met de vraag om een beschrijving te maken van de vier variëteiten. Dit
om in de catalogus te plaatsen van de Brussels Dog Show 2015.
 Werd uitgevoerd en aan de KMSH bezorgd.



Brief aan de fokcommissie met de aankondiging van de vervanging van Pierard Pascale met
Vermeylen Saskia.



Goedkeuring aanpassing reglement selectie van de fokcommissie en de RvB. De aangepaste
tekst zal naar de KMSH gestuurd worden ter goedkeuring. Deze aanpassing zou in voege
gaan op 01.01.2017.



Aangetekende brief naar de voorzitter van de KMSH dat wij niet akkoord zijn met het
antwoord van de KMSH betreffende ons dossier “aanpassing van de ras standaard”.



Brief aan de KMSH met de aankondiging van de vervanging van Pierard Pascale met
Vermeylen Saskia.



Brief aan Marie-France Varlet om na te gaan waarom er op dezelfde datum een regionale
tentoonstelling plaatsvindt als onze ras speciale. Tevens de vraag om hun datum te wijzigen.
 Ondertussen werd de datum van de Franse tentoonstelling gewijzigd.



Een 8-tal brieven betreffende het project “video vergaderingen” en de harde
reacties/bedreigingen van José Buggenhout.
 Een antwoord is hier niet nodig, alles werd geregeld via email en ondertussen heeft
José zijn ontslag ingediend voor alle functies in de K.U.C.B.H.



Brief met aankondiging ontslag van José Buggenhout voor alle functies binnen de K.U.C.B.H.
 Dit zal voorgelegd worden op de eerstvolgende algemene leden vergadering.



Brief van José met de uitleg over de samenstelling van de sponsoring 2014, 2015 en 2016.
 Gezien we niet over een ondertekend contract beschikken heeft dit geen vaste
waarde. We moeten met Versele-Laga overleg plegen wat er wel en wat er niet kan
voor 2016.



Brief van José Buggenhout met een overzicht van de resultaten “fund Raising. Het positief
saldo werd op de club rekening overgemaakt.



Brief van José Buggenhout aan alle wedstrijd organisators betreffende zijn ontslag.



Vraag van Nelly Mast (KMSH) om het dossier “aanpassing ras standaard” op digitale wijze
door te sturen.
 Werd uitgevoerd.



Brief van de KMSH met de goedkeuring wijziging samenstelling fokcommissie K.U.C.B.H.
Pierard Pascal werd vervangen door Vermeylen Saskia.



Kalender vergaderingen 2016 van de Vda en de secties.



Brief van Monique met een voorbeeld van rozetten voor de ras speciale. Prijs zal gevraagd
worden aan Euro Joe.



Brief van een nieuw evenement “AnimalZ” met de vraag om een stand te plaatsen.
 Wij hebben hier geen interesse voor, dit is een commercieel evenement.



Brief van de VdA met de vraag doorsturen afgevaardigden en hun vervangers voor de
vergaderingen VdA en Secties 2016.
 VdA: Monique & Fons
 1A: Monique & Fons
 1B: Fons & Monique
 1C: Geert & Alfons Van Den Bosch
 1D: Steve Beschuyt & Jos Helsen
 4A: Monique & Fons
 4B: Monique & Nancy
 4C: Elke & Freddy
 4D: Rudy & Monique
 5D: Geert & Johan

6.

Project vergaderingen RvB via Skype.


Dit project blijft behouden, een camera en hoofdtelefoon met micro zal aangekocht worden
voor Fons Den Hond. Indien Monique eveneens hardware nodig heeft, dan zal dit

aangekocht worden door de club. Bij het verlaten van de RvB dient deze hardware uiteraard
terug ingeleverd te worden.


Indien er voor 2016 geen uitbreiding van de RvB komt, dan zullen we onderzoeken indien
het haalbaar is om een “zitpenning” toe te kennen aan de aanwezigen op
bestuursvergaderingen. Dit om de persoonlijke kosten te dekken.


7.

8.

Algemene Leden vergadering 2016.


De algemene leden vergadering zal plaatsvinden op 20 mei 2016.



De locatie moet nog gekozen worden, we zullen kiezen voor een centraal gelegen locatie,
rekening houdend met de woonplaats van de bestuursleden.

Samenstelling Fokcommissie.


De KMSH heeft ons voorstel aanvaard. Pierard Pascale werd vervangen door Vermeylen
Saskia.



Geert stelt voor om de fokcommissie te ontbinden. Argumentering hiervoor is de zeer
beperkte waarde van dit orgaan voor onze vereniging. Deze commissie heeft al meerdere
keren bewezen dat ze gedachtegang van het bestuur en hun leden niet volgt. In wezen
volgen zij enkel hun eigen visie en dit is niet altijd in het voordeel van het ras. De waarde van
de selectiestempel op de stamboom is tegenwoordig minimalistisch te noemen.
 Besloten werd om hierover degelijk en doordacht na te denken, een definitieve
beslissing zal ingenomen voor 01.07.2016.

9.

Selectie proef: programma.


De aanpassing werd goedgekeurd en zal ingestuurd worden naar de KMSH. Aanvang zal
normaal op 01.01.2017 zijn.

10. Project aanpassing ras standaard.


Gezien de weigering zonder onderbouwde uitleg van de KMSH, zullen wij het project in zijn
geheel doorsturen naar de FCI. Dit ter informatie.

11. Clubblad oktober-november-december 2015.


Het is nog even wachten op enkele vertalingen.



De advertenties voor de speciale uitgave lopen binnen.



De kalender 2016 K.U.C.B.H. zal eveneens gepubliceerd worden, alsook de
inschrijvingsformulieren voor4 Bel Noord Limburg.

12. Ras Speciale 07.05.2016.


Tussen 10:00 en 12:00 hebben we de locatie voor de speciale bezocht. Alles ziet er goed uit,
doch we moeten nog enkele bevestigingen krijgen vooraleer we definitief kunnen
organiseren. Dit zullen we de komende dagen trachten te bekomen.



Zie organisatie nota.



Fons merkt op dat het geheel van de locatie toch naar de zeer krappe kant is.

13. Verantwoordelijke sponsoring.


Na overleg werd beslist dag Fons deze taak op zich zal nemen. Dit houdt in dat Fons alle
contacten beheerd tussen de organisators enerzijds en de sponsor anderzijds.



Overleg met de sponsor om de details voor 2016 vast te leggen zal nog uitgevoerd worden
door Geert.

14. Verkoop promotiemateriaal en webshop.


De voorspelling die een tweetal jaar terug gedaan werd komt jammer genoeg uit, de mensen
zijn niet geïnteresseerd om allerlei attributen en/of kledij te kopen met reclame op van de
club. Dit is “retro”, in de jaren 70-80 was dit wel mogelijk geweest.



Omdat de verkoop fel tegenvalt, werd beslist om deze afdeling volledig stop te zetten.



Alle materialen die we nog in stock hebben zullen in de tombola van de ras speciale 2016
geplaatst worden, de stickers steken we in de “goody bag” van de ras speciale 2016.

15. Rondvraag.


Fons:
 Fons meldt dat hij geen deel wenst uit te maken van de commissie “tentoonstelling”
en in die zin ook geen verantwoordelijkheden opneemt. Fons zal wel op elk vlak
waar mogelijk blijven helpen.



Geert:
 Dit jaar hebben we geen organisator voor onze jaarlijkse wedstrijd (+ BK KUCBH)
Mondioring. Na herhaalde e-mails naar de commissie Mondioring zonder tastbare
resultaten heeft Geert een organisator gevonden. Deze kunnen het
organisatiereglement echter niet volgen. Dit betekend dat het mogelijk is dat de
club een gedeelte van de eventuele kosten zal moeten op zich nemen.
 Het bestuur is akkoord en geeft haar goedkeuring hiervoor.



Monique:
 Kunnen we enkele bekers laten geven door Eric Desschans?
 Na overleg werd beslist om dit niet te doen. Dit brengt extra kosten met zich
mee en we hebben al voldoende personen die dit kunnen doen.

16. Einde vergadering.



16:00u.

