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Notulen
Vergadering Raad van Bestuur op 06 – 09 – 2019 om 08.30 uur.
Locatie: Keizer Karellaan 560 - 1082 St. Agatha Berchem
Dagorde:
1. Controle aanwezigen en opening vergadering.


Alle leden Raad van Bestuur zijn aanwezig.



De voorzitster heeft iedereen welkom en opent de vergadering om 8.40 uur.

2. Lezing en goedkeuring notulen vergadering 17.05.2019.


De notulen van deze vergadering werden na voorlezing unaniem
goedgekeurd en door alle bestuursleden ondertekend.

3. Kasverslag.


Zichtrekening: 9.804,49 €



Kassa: 1.743,59 €



Spaarrekening: 20.913,92 €



Totaal: 32.462,00 €

4. Brieven in & uit.


1) Brief van de VSDC met bevestiging voor de aangevraagde dienstverlening
aanpassing statuten naar de nieuwe wetgeving (Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV).



2) Brief en affiche voor de Grote Prijs 2019 gehoorzaamheid.



3) Brief van de sectie 1C betreffende het nieuwe IGP reglement en de
werking van de mykkush website.



4) Brief van Faboi Bense (Brazilië) met vraag tot informatie over de
Mechelaar.
 Deze vragen werden beantwoord via Messenger.



5) Brief van de VSDC met aankondiging aanpassing kilometervergoeding.



6) Vraag van Brigitte Broekx betreffende de karaktertest.

 Antwoord werd gegeven door de secretaris.


7) Uitnodiging van de VdA voor de kick off vergadering nieuwe discipline
“Hoopers”.
 Er was niemand van het bestuur aanwezig wegens niet
beschikbaarheid.



8) Brief aan Cindy Vanuytven van de K.U.C.B.H. met de vraag indien de
formulieren JHD in orde ontvangen werden.



9) Brief aan Christine Bouchat met de melding van de nieuw lid
sportcommissie, afdeling IGP, te publiceren in het clubblad.



10) Briefwisseling tussen de VdA en het K.U.C.B.H. secretariaat betreffende
het ontvangen van dubbele facturen.



11) Brief van Annick Diels met de melding tot uitbreiding van de
sportcommissie, afdeling Agility. Dit in de persoon van Cathy Nys.
 Werd bevestigd door het bestuur en zal gecommuniceerd worden.



12) Een flyer van de VdA over het veldwerk. Deze zal op de website
gepubliceerd worden.

5. Clubblad juli-augustus-september 2019.


Nazicht informatiepagina.
 Christine zal de pagina doorsturen via email ter controle en
goedkeuring.



“proefdruk” via email vóór vrijgave drukker.
 We zullen de proefdruk ontvangen op 22.09.2019.

6. Ras Speciale 2019 Gerpinnes.


Zie werkdocument.

7. GDPR – Vertaling


De GDPR verklaring staat op de website in het Nederlands.



Cindy Vanuytven zal de vertaling verzorgen naar het Frans.
Zodra klaar komt deze eveneens op de website.

8. Monique:


Vergadering Selectiekern onder leiding van Alfons Den Hond.
 Alvorens enige actie te ondernemen zullen we eerst de samenstelling
en datering van deze commissie bekijken.
 Blijkt dat Den Hond Alfons een vergadering belegd heeft met de
selectiekern.

 De Raad van Bestuur was niet op de hoogte hiervan en verleende ook
geen mandaat aan Den Hond Alfons om deze vergadering te
organiseren.
 We zullen de nodige informatie inwinnen om dan gepast te reageren.
 Wordt verder opgevolgd.
9. Christine:


Sponsoring wedstrijd Obedience.
 Rudy Cattrysse vroeg sponsoring voor de wedstrijd Obedience 2049.
Hij was niet tevreden met de verkregen zakken eten van onze sponsor
en vraagt uitleg.
 Wij zullen antwoorden dat deze sponsoring voorzien is voor de
Belgische Herdershonden en niet voor alle rassen.
 We hebben ook geen foto’s ontvangen van deze wedstrijd, welke een
van de voorwaarden is van onze sponsor.
 Voor zover wij weten heeft er slechts één Belgische Herder
deelgenomen.
 Christine zal een kort verslagje indienen hierover.
 Voor de volgende wedstrijd Obedience komen enkel de Belgische
Herders in aanmerking om sponsoring te krijgen.

10. Geert:


Kilometerheffing Brussel.
 Dit werd in de media aangekondigd maar enkele dagen door de
politiek terug afgevoerd.



VSDC – Aanpassingen statuten aan nieuwe wetgeving.
 Alles werd ingestuurd, we wachten op nieuws.

11. Rondvraag.


Christine:
 Er waren 4 honden niet aanwezig in de Excel lijst, kan dit nagezien
worden?
o Geert antwoord dat ze wel degelijk in de database aanwezig zijn
en weet verder ook niet waarom ze niet op de Excel lijst
stonden. Volgende keer zullen we beide lijsten doorsturen en
eerst vergelijken.
 Ledenlijst, aantal jaren lid?

o Geert zal voor een draaitabel zorgen. Deze zal per email
doorgestuurd worden naar het bestuur.
o Geert vraagt om zeer voorzichtig om te gaan met deze lijst en
zeker geen informatie buiten het bestuur te brengen.
 Datums tentoonstellingen 2020:
o JHD: 29.03.2020 (Voorstel KM: Pauline)
o Clubmatch: 14.06.2020 (Voorstel KM: Amanda)
o Ras Speciale: 12.09.2020 (Voorstel KM: Monteyro (Portugal) &
Boriero (Italië))


Monique
 Op de Ras Speciale, wegens de weinige inschrijvingen voor Norman
Deschuymere werd beslist om Norman te contacteren en zijn opinie
hierover te vragen.



Geert
 Vraagt om de website van de club aan te passen en Wordpress te
installeren, dit in combinatie met “Divi”, een Wordpress thema met
back en front pagebuilder (± 120 € lifetime support & updates).
 Dit houdt eveneens in dat meerdere personen aan de website zullen
kunnen werken. Dit is belangrijk om de tweetaligheid te realiseren.
Christine zal een admin account krijgen en kan dan de vertalingen
verzorgen. Dit met de hulp van alle bestuursleden.



Johan
 Johan heeft de vergadering bijgewoond van de vfc.
 We hebben van Johan een uiteenzetting gekregen over deze
vergadering en Johan zal ons een kort verslagje bezorgen hierover.
 Zeer flagrant is de kostprijs van deze “vfc, komt nu al op ongeveer
2.000.000 € welke veel meer is dan begroot werd en betaald wordt
door de KMSH. Dit ten onrechte en onwettelijk beslist. Daardoor
werden enkele leden van de KMSH geschorst. Hoogstwaarschijnlijk
met een rechtszaak tot gevolg.

12. Einde vergadering.


12.00 uur.

