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UITNODIGING
Vergadering Raad van Bestuur op 28 – 03 – 2018 om 19.00 uur.
Locatie: Station Texaco, Groot Bijgaarden, richting Oostende.
Dagorde:
1. Controle aanwezigen en opening vergadering.


Aanwezig:
 Monique Gieres
 Geert Bouckaert
 Fons Den Hond
 Christine Bouchat



Verontschuldigd:
 Johan Weckhuyzen



De voorzitster heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering om 19.35 uur.

2. Lezing en goedkeuring notulen vorige vergadering.


De notulen van de vorige vergadering werden unaniem goedgekeurd.

3. Kasverslag.


Zichtrekening: 10.759,95 €



Spaarrekening: 20.889,75 €



Kassa: 1.196,28 €



Totaal: 32.845,98 €

4. Brieven in & uit.


1) Brief van de Sectie 4C betreffende het aangepaste gebruik van de werkboekjes.



2) Brief aan de KMSH over het annuleren van de Jonge Honden en Veteranen Dag 2018.



3) Brief van Eurodogshow over nieuwe medewerkers en samenwerking.



4) Brief van Jeaninne Geentjes met de vraag om een tweede ploegleider toe te staan voor de
discipline IPO op het WK FMBB, tevens de bijkomende ploegvergoeding toe te staan.
 Voorstel werd aanvaard door het bestuur, de secretaris zal Jeannine inlichten.



5) Brief van Eurodogshow met opvraging gegevens voor de cataloog.
 De secretaris doet het nodige, alsook het doorsturen van het nieuwe clublogo.



6) Vraag en antwoord tussen de secretaris en de KMSH over het verhogen van het aantal
keurmeesters toegelaten in de selectiekern.
 De secretaris zal nog een brief schrijven aan de KMSH met de vraag om de details r
hierover door te sturen naar ons.



7) Nota van Fons Den Hond met een uiteenzetting hoe de BOB en de Bos gekozen worden
op ten toonstelling.



8 + 8a) Brief van Monique over Frédéric Snaps en de perikelen over de rasfiches. Dit ter
informatie.

5. Ras Speciale 2018 Gerpinnes.


Zie werkdocument.

6. Challenge – karaktertest.


Christine geeft een gedetailleerde uiteenzetting over deze nieuwe, interne test die gebruikt
zal worden voor de rangschikking in de nieuwe challenge. Deze informatie en de regels
zullen later doorgestuurd worden via email naar de bestuursleden.



2018 is een probeer jaar, nadien volgt een evaluatie.



De naam van deze test zal nog bepaald worden, voorstellen via email en verwerking,
beslissing eveneens via email.

7. Logo.


Het nieuwe ontwerp van het clublogo wordt voorgesteld.



Geert vraagt hierover stemming omdat hij niet akkoord is met het wijzigen van het huidige
logo. De stemming zal worden gedaan middels handopsteking omdat het niet over personen
gaat.



De stemming voor het nieuwe logo:
 3 X ja
 1 X nee
 Voorstel werd aangenomen met meerderheid van stemmen.
 Het nieuwe logo wordt onmiddellijk in gebruik genomen.

8. Rondvraag.


Monique:
 Kunnen we het inschrijven voor de clubmatch op 17.06.2018 van kringgroep
Brabant regelen via de clubwebsite?
 Dat is mogelijk, daarvoor zal Monique de nodige informatie doorsturen naar
Geert.
 De inschrijvingen moeten doorgestuurd worden naar Monique en Christine.
 De affiche voor de wedstrijden schapen drijven is niet in orde. Er staat geen
refererende informatie op voor de K.U.C.B.H. Wat te doen hiermee?
 We zullen een brief schrijven naar Bianca Behets hierover. Indien er een
negatief antwoord bekomen wordt, dan annuleren we alle wedstrijden van
het schapen drijven.
 Er zou een kringgroep opgericht worden, tot op vandaag is dit niet gebeurd.
Ook deze vraag zal gesteld worden aan Bianca.
 Het lijkt meer en meer op een privé initiatief te gelijken, dit is een gegeven
welke we binnen de club niet kunnen/mogen aanvaarden.



Christine:
 Kan de ledenlijst beschikbaar gemaakt worden voor het bestuur?
 Dit is mogelijk, we moeten er wel voor zorgen dat de privacy regels
gerespecteerd worden. Geert meldt hier nog bij dat de privacy regels
aangepast worden op 25 mei 2018. Dit moet opgevolgd worden.
 Geert zal eventueel op de website een beschermde zone voorzien waar de
ledenlijst terug te vinden is, enkel de bestuursleden zullen toegang hebben.



Fons:
 Alle zakken eten van de sponsor werden geleverd. De verdeling zal gebeuren zoals
afgesproken.
 Speciale 2019:
 Monique toont een bijkomend voorstel, dit zou in Bonheiden zijn.
 Na het bekijken van de details werd beslist om deze locatie niet te
gebruiken plein is te klein, er wordt ook huur gevraagd voor het
terrein. Na alles berekend te hebben is deze locatie te duur.
 Er was ook een voorstel van Fons (zie verslag vorige vergadering). Fons
meldt dat door omstandigheden dit voorstel niet meer besproken dient te
worden.
 Geert vraagt om deze discussie af te sluiten en voor 2019 een locatie vast te
zetten. Het bestuur gaat in op deze vraag waarbij Fons op het voorstel
locatie Gerpinnes om een stemming vraagt.
 Stemming locatie:
 3 X ja.
 1 X nee.
 De keurmeesters:
 Stern-Hanf (Nederland) - Tervuren
 Krug Meike (Duitsland) – Mechelaar, Groenendaal, Laekense.


Iedereen is akkoord.

 Kan een bak aangekocht worden om de voeding in te bewaren?
 Akkoord, wordt terugbetaald zodra het verantwoordingsdocument binnen is.


Geert:
 Geert zou een nieuwe kringgroep oprichten in West Vlaanderen.
 Bestuur is hiermee akkoord en geeft de goedkeuring.
 De kringgroep heeft de naam: 4 Bel Makeveld.

9. Einde vergadering.


22.00 uur.

