Koninklijke Unie der Clubs
voor Belgische Herdershonden vzw.
Maatschappelijke zetel: Swytswal 13 – 8680 Koekelare
Ondernemingsnummer: 465817061
RPR: Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oostende

K.U.C.B.H. Nieuwsbrief
Beste leden,
Op 2 november ’20 zijn we opnieuw in een “lockdown” beland. Dit omwille van de snel
stijgende Covid-19 besmettingen. Een zeer spijtige zaak. In onze hondensport hebben
we er alles aangedaan om dit te vermijden, tevergeefs…
Wat mag er wel? Wat mag er niet? Alle informatie hierover is te vinden op de deze
website: https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/ Je kan er terecht met al je vragen.
Toch iets niet gevonden? Iets specifiek voor onze hondensport? Neem dan de
nieuwsbrieven van de VdA door. Je kan ze vinden op de deze website:
http://www.kkush.be/nl/nieuws
Vind je ook hier je antwoord niet? Stuur dan een email naar de Secretaris-Generaal
van de VdA via secretarisgeneraal@kkush.be
De K.U.C.B.H. vraagt aan elk van zijn leden om de geldende maatregelen van de
regering, de VdA, je gemeente of eender welke officiële betrokken instantie strikt na
te leven. Enkel op die manier kunnen we de verdere verspreiding van dit hardnekkig
virus helpen tegenhouden.
Hopelijk kunnen we in de nabije toekomst de activiteiten met onze honden hervatten,
eender welke discipline het is. We nemen allen samen onze verantwoordelijkheid op om
er aan mee te helpen.
Er is echt geen enkele reden om nu niet actief te blijven met je viervoeter.
De natuur is op zijn mooist in dit seizoen. Maak er dan ook gebruik van en trek er op
uit.
De K.U.C.B.H.
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Clubblad
Het clubblad werd dit jaar slechts één enkele keer gepubliceerd, met een welbekende
reden, Covid-19. Door omstandigheden is het eerste clubblad van 2020 zelfs enkel
elektronisch verschenen, te vinden op onze website.
Het is realiteit dat we als vereniging de digitalisering moeten omarmen, anders zullen
we hopeloos achterlopen op alles. om die reden hebben we besloten om, op regelmatige
tijdstippen, een nieuwsbrief te maken en naar de leden te sturen. Dat is een gegeven
waar we al geruime tijd over aan het nadenken zijn, nu is het moment gekomen om
dat in daden om te zetten.

Speciale uitgave clubblad eindejaar 2020.
Voor de speciale uitgave eind dit jaar zijn we nog op zoek naar advertenties. Heb je
interesse om een advertentie te plaatsen in onze speciale eindejaar uitgave, stuur dan
een email met de nodige informatie naar info@kucbh.be. Als je een gepersonaliseerde
advertentie wenst, stuur deze meteen mee in bijlage. De formaten, Word, Publisher,
PDF, JPG, en PNG zijn toegelaten. Hier een prijsoverzicht, enkel voor deze speciale
uitgave: ½ pagina = 20,00 € - 1 pagina = 30,00 €. Deze uitgave wordt ook op onze
website geplaatst. Of download hier het bestelformulier.

Nieuwsbrieven
We hebben al een tweetal nieuwsbrieven verstuurd, dit echter een beetje als test om
na te gaan wat er voor ons het best werkt. We zullen op de volgende manier te werk
gaan, een aankondiging van publicatie voor een nieuwsbrief zal via email naar de leden
verstuurd worden. In de email (die de verkorte versie is van de nieuwsbrief) zal een
link staan naar de eigenlijke nieuwsbrief. Er zal een nieuwbrief gemaakt worden voor,
o.a. algemene aankondigingen (voor iedereen die aangemeld heeft), en dan nog een
enkel voor de leden. Deze “leden nieuwsbrieven” op de website zullen enkel door de
leden kunnen gelezen worden. De nieuwsbrieven zullen in pdf formaat beschikbaar zijn
op onze website.
Wat nemen we op in de nieuwsbrieven?
Alle onderwerpen die normaal aan bod komen in het clubblad, informatie, resultaten,
weetjes, aankondiging nesten, dekmeldingen, advertenties, informatie van de
overkoepelende organisaties, meldingen van het bestuur, allerhande artikelen, enz.
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Even iets meer in detail:
• Resultaten
− Heb je resultaten behaald met je hond en je hebt een mooie foto? Dan
mag je deze naar ons (info@kucbh.be) sturen, wij plaatsen het in onze
nieuwsbrieven.
− De resultaten van onze tentoonstellingen en onze wedstrijden komen
eveneens in de nieuwsbrief. Hierbij een oproep naar onze kringgroepen en
organisators, stuur ons zo snel mogelijk na jullie wedstrijden de resultaten
en eventuele foto’s. ook naar info@kucbh.be.
• Aankondiging nesten en/of dekmeldingen (enkel voor leden).
− Stuur je informatie naar info@kucbh.be. Wij zorgen voor de publicatie.
• Advertenties
− Wens je een advertentie in de nieuwsbrief, op onze website en in het
clubblad? Heel graag! Alleen, het is niet gratis, maar wel tegen een zeer
democratische prijs! Neem even onderstaande prijslijst door:
− ½ pagina: € 55,00
− 1 pagina: € 95,00
− Hoe een advertentie aanmelden?
− Stuur alle gegevens naar info@kucbh.be.
− Plaats in het onderwerp: advertentie.
− Een advertentie is telkens voor één jaar, startend op de
eerstvolgende publicatie van de nieuwsbrief en na betaling.
− Of download hier het bestelformulier.
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− Sponsors
− Naast de advertenties hebben we onze sponsors. Het verschil? Het
logo van de sponsors worden op elke pagina van onze website en
nieuwsbrief getoond. Daarnaast ook altijd een volledige pagina op
de website en op de nieuwsbrief.
− Het tarief? Dat is te bespreken met het bestuursorgaan.

Selectiereglement wereldkampioenschap FMBB IGP 2021.
Het selectiereglement voor het wereldkampioenschap IGP FMBB is er.
Je kan het document downloaden en lezen via deze link.

Nationaal kampioenschap K.U.C.B.H. IGP 2021.
Het nationale kampioenschap IGP voor Belgische Herders zal doorgaan op 28.02.2021.
we zijn te gast in de vereniging “Le Meilleur Ami de l’Homme” te Gerpinnes. Binnenkort
publiceren we alle details op deze pagina.

Agility.
De tussenstand voor het WK FMBB team Agility kan je hier lezen.
Er waren dit jaar en begin volgend jaar nog enkele selectiewedstrijden voorzien. De
Covid-19 maatregelen hebben er echter voor gezorgd dat enkele van deze wedstrijden
niet kunnen doorgaan. Er werd al een bijkomende wedstrijd aangevraagd begin volgend
jaar. Zodra we bevestiging hebben voor de sportkalender 2021 zullen we dit in een
overzicht meegeven in een volgende nieuwsbrief.

Nieuwe Belgische Herder Vereniging.
We werden onlangs geïnformeerd over de oprichting van een nieuwe Belgische Herder
Vereniging door enkele leden die niet akkoord zijn bij de besluitvorming en de
reglementen van onze vereniging.
Al bijna dertig jaar lang is het de wens van onze vereniging, K.U.C.B.H. – U.R.C.B.B.,
opgericht in 1991, om activiteiten te verzekeren, zowel in schoonheid als in werk voor
de vier variëteiten van onze Belgische herders (Groenendaal, Laekense, Mechelaar,
Tervueren) en om te proberen hun duurzaamheid zo goed mogelijk te waarborgen
buiten persoonlijke en / of lucratieve belangen om. Het oprichten van een tweede club
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met een andere aanpak mag vooral niet onverenigbaar zijn. Het kan zelfs een sterkte
worden om onze doelstellingen voor onze Belgische herders gunstig te ontwikkelen en
te worden uitgevoerd met een geest van samenwerking en complementariteit. We
hopen dat deze nieuwe club kan floreren in perfecte harmonie met het enige dat voor
ons belangrijk is: het welzijn en het welzijn van onze vier variëteiten Belgische Herders.

Volgende nieuwsbrief
In onze volgende nieuwsbrief zullen we de beschikbare resultaten van dit jaar
publiceren. Heb jij resultaten? Stuur maar in naar info@kucbh.be !!!!
Ook de sportkalender 2021 zal in de volgende nieuwsbrief gepubliceerd worden.
Heb je een interessant artikel? Stuur het naar ons en wie weet komt het ook in de
nieuwsbrief.
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Bestuursorgaan
Monique Gieres Voorzitster – Présidente)
0477 60 82 80 - monique.gieres@telenet.be
Geert Bouckaert
Algemeen Secretaris-Penningmeester
0477 35 70 19 – info@kucbh.be
Johan Weckhuyzen
Tel.: 059 23 86 81 - johan.weckhuyzen@skynet.be
Ledenadministratie
Geert Bouckaert - E-mail: info@kucbh.be
Fokcommissie
Selectiekern (*)
Norman Deschuymere (*)
Alfons Van Den Bosch (*)
Hugo Ghesquière (*)
Jos Helsen (*)
Roger Vanhoenacker (*)
Saskia Vermeylen
Guy Devriendt
contact : info@kucbh.be
Kringgroepen
4 BEL Limburg: alfons.den.hond@telenet.be
4 BEL Brabant: monique.gieres@telenet.be
4 BEL Witven: marcelenjeannine@gmail.com
4 BEL Makeveld: geert.bouckaert@telenet.be
4 BEL Kust: bart.boudens@gmail.com
4 BEL Neteland: nora.figoureux@telenet.be
Puppy bemiddeling info@kucbh.be
Clubblad & Verantwoordelijk uitgever::
Monique Gieres - monique.gieres@telenet.be

Sportcommissie
Tentoonstelling (4A)
Monique Gieres, Anne Verhaegen, Beullens Daniel.
E-mail: tentoonstelling@kucbh.be
IGP (1C)
Johan Weckhuyzen, Geert Bouckaert
Alfons Van Den Bosch, Jeaninne Geentjes, Bert Aerts.
igp@kucbh.be
IGP-R (1C)
Denille Kathy, Richard Danielle - ipg-r@kucbh.be
Agility (4C)
Anja Diels, Annick Diels , Cathy Nys, Frits Bonte.
agility@kucbh.be
Mondioring (1D)
Johan Weckhuyzen, Bart Boudens, Anne-Sophie
Mullenders, Valeer Linclau - mondioring@kucbh.be
Obedience (4D)
Rudy Cattrysse - obedience@kucbh.be
Gehoorzaamheid (4B)
Nancy De Schryver - gp@kucbh.be
Veldwerk (1B)
lut.vannecke - veldwerk@kucbh.be
Ring
Alfons Den Hond & Mathurin Libert - ring@kucbh.be
Lidmaatschapsbijdrage per jaar
Effectieve & toegetreden leden: € 40,Gezinslid € 10,
Buitenlandse leden € 55, Andere prijzen op de website.
Rekeningnummer lidmaatschapsbijdragen
IBAN BE20 3800 0736 0856 - BIC BBRUBEBB
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