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NOTULEN
Vergadering Raad van Bestuur op 27 – 07 – 2018 om 10.30 uur.
Locatie: Station Texaco, Groot Bijgaarden, richting Oostende.
1. Controle aanwezigen en opening vergadering.
 Aanwezig: Monique, Christine, Geert.
 Aanwezig, later wegens verkeersdrukte: Johan, Fons.
2. Lezing en goedkeuring notulen vorige vergadering.


Notulen na voorlezing goedgekeurd.

3. Kasverslag.


Zichtrekening: 10.858,09 €



Kassa: 81, 51 €



Spaarrekening: 20.894.37 €



Totaal: 31.833.97 €

4. Brieven in & uit.


1) Brief van de secretaris met voorstel tot aankoop van een cardprinter. Dit om de
lidmaatschapskaarten op een betere en mooiere manier te maken. In eerste instantie
zou de aankoop ongeveer 700 € kosten. Dit werd via email goedgekeurd voorafgaand
aan deze vergadering. De secretaris heeft echter een tweedehands card printer
kunnen aankopen voor 200 € welke een duidelijke mindere kost betekend. Daarnaast
werden eveneens de nodige ribbons en kaarten aangekocht. Kostprijs per
lidmaatschapskaart komt op 0.30 €.



2) Open brief van Fred Denayer betreffende de werking van de KMSH.



3) Brief van en aan Bianca Behets over de affiche voor de wedstrijden schapen
drijven en annulering van alle evenementen voor deze discipline.



4) Brief aan de KMSH en antwoord van de KMSH betreffende de uitbreiding van de
selectiekern. Werd ook behandeld onder punt 9 van de dagorde.



5) Brief aan de KMSH met de melding dat er verkeerde benamingen op de KMSH
website staat voor de Belgische Herders.



6) Informatie over kampioenstitel (NL) van Christine.



7) Nieuwsbrief van de VSDC over het neerleggen van de jaarrekeningen.



8) Brief van de VSDC over het nieuwe verenigingsrecht.



9) Brief van de VSDC over het indienen van de belastingbrief voor de vzw’s.



10) Brief over “mogelijkheid verenigingswerk mogelijk vanaf 15.07.2018?”.

5. Ras Speciale 2018 Gerpinnes.


Zie werkdocument “Speciale”.

6. Clubblad.


Editie 2 werd aan de leden bezorgd, het bestuur heeft geen opmerkingen.



Editie 3 is in voorbereiding en zal verschijnen eind september.



In het vervolg zal een “proefdruk” verstuurd worden naar het bestuur via
“wetransfer”.
Dit om te vermijden dat er achteraf opmerkingen komen of nog fouten
gerapporteerd worden.



Er zullen enkele aanpassingen doorgevoerd worden op de informatie pagina, per
commissie zal en slechts één emailadres meer gepubliceerd worden.

7. Ataxie, spondulose, extra ruggenwervel, degeneratieve myelopathie bij de Mechelaar.


Ataxie: kunnen we de leden informeren via het clubblad over deze aandoening?
 Ja, de commissie clubblad zal hiervoor zorgen.
 De publicatie zal tweetalig zijn.
 Daarnaast een vermelding dat er een test bestaat maar niet verplicht is.



Spondulose, extra ruggenwervel, degeneratieve myelopathie:
 Idem zoals voor de Ataxie.
 Na uitleg van Johan en Fons blijkt dat dit een probleem is welke gekend is en
vooral voorkomt in Nederland bij honden zonder stamboom. Het komt ook
veelvuldig voor bij de Duitse Herder en minder bij de Mechelaar. Er zijn ook
grote verschillen in de verschillende bloedlijnen.



Publiceren van wetenschappelijke artikelen op de website.
 Dit zal gevraagd worden aan de dierenarts waarvan wij weten dat ze over
zeer veel informatie beschikken.

8. FMBB: klachten tegen deelnemers.


Er werden op het voorbije WK FMBB door enkele ploegleden en een reserve
inbreuken vastgesteld op de reglementen en het goed gedrag. Na een uiteenzetting
van Johan en Geert over het gebeurde werd beslist om maatregelen te nemen.
 Temmermans (Man van Reserve deelneemster Mondioring voor België)
 Jens heeft tijdens het WK Mondioring een volledig verkeerd gedrag
getoond en heeft Johan verbaal agressief aangevallen. Dit met nog
enkele beledigingen.
 Jens zal van het bestuur een brief ontvangen met de nodige
uitleg en een verwittiging. De brief wordt door het bestuur
goedgekeurd voor verzending.
 Jens zal gevraagd worden om zicht schriftelijk te
verontschuldigen voor zijn gedrag.

 Hans Vandeweyer (IPO)
 Hans had tijdens de training een stok in zijn vest zitten, deze werd niet
gebruikt n.a.v. de uitval van Jesse Thomas naar Jeaninne Geentjes. Het
was wel de bedoeling dat deze stok tijdens de training zou gebruikt
worden, de intentie was er zeker en dat is tegen de regels van de
discipline en de FMBB.
 Hans zal een brief ontvangen met de vraag tot teruggave van
de ontvangen gelden van de club. Dit zal eerst nog getoetst
worden met de kucbh ipo commissie.
 Jesse Thomas (IPO)
 Jesse heeft tijdens de trainingen gebruik gemaakt van een lieslijn, dit
is ten strengste verboden volgens de reglementen. Daarnaast heeft
Jens de ploegleider, Jeannine Geentjes en de verantwoordelijke op
het terrein verbaal aangevallen, dit gedrag is zeer ongepast en is zeer
respectloos.
 Jens zal een brief ontvangen met de vraag tot teruggave van
de ontvangen gelden van de club. Dit zal eerst nog getoetst
worden met de kucbh ipo commissie.
 Beiden zullen eventueel uitgenodigd worden op een volgende vergadering
RvB en Commissie IPO.
 Wordt verder opgevolgd.


Christine geeft nog uitleg over een voorval met de hond van Brigitte Broekx tijdens
de tentoonstelling. De hond heeft de ring verlaten en een andere hond aangevallen.
Er zijn hierover echter geen klachten binnengekomen dus kunnen wij aan dit voorval
niets doen.

9. Stand van zaken fokcommissie & selectiekern.


Van de KMSH kregen we het bericht dat de selectiekern tot 10 keurmeesters mag
uitgebreid worden. Dit echter onder voorwaarden.
 Na een verhitte discussie over de waarde van de fokcommissie, de
selectiecommissie en het nut ervan werd besloten dat voorstellen met
namen tot uitbreiding via email mogen ingestuurd worden naar het
secretariaat.
 Door tijdsgebrek zal de behandeling hiervan zal gebeuren op een volgende
vergadering.

10. Rondvraag.


Geert:
 Om te voldoen aan de nieuwe privacy wetgeving en het beschikbaar maken
van de leden gegevens aan het bestuur vraagt Geert om software aan te
kopen hiervoor. De prijs van deze software ligt rond de 90 €.
 Werd goedgekeurd.



Christine:
 Zou het mogelijk zijn om kaartjes (zoals de lidkaarten) te maken voor de
honden die slagen voor de TRN-TV-TN testen?
 Ok, informatie zal bezorg worden door Christine aan Geert.
 Geert zal de kaarten maken en opsturen naar de betreffende adressen
of naar Christine.
 Kunnen we de sluiting inschrijvingen opschuiven naar 14.09.2018?
 Akkoord, Geert doet het nodige op de website.

11.

Einde vergadering.

