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Verslag Algemene vergadering KHV 20/04/2016 te Scheldewindeke. 
 
Aanwezigen: Frans Vanackere(voorzitter),  Jean Bollen (ondervoorzitter),Herman Corsmit, 
Kristof Schillewaert, Robrecht Vandenbroeck, Jan Van Rompaey, Marc Messiaen, Daniel 
Schillewaert en Marc Lauwerysen. 
 
Verontschuldigd: Jan Weckx, Roel Van Avermaet, Lode Stragier, Eddy Suys, Hanne Geenen 
Afwezig:  
 

1. Welkom van de voorzitter. 
De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering.  
 

2. Goedkeuring verslag AV van 08/04/2015. 
Er zijn geen opmerkingen bij dit verslag en bijgevolg wordt het unaniem 
goedgekeurd. 
 

3. Rekening 2015. 
3.1 Toelichting van de rekening 2015. 

De secretaris overloopt samen met de leden van de AV de jaarrekening 
2015. Resultatenrekening, balans en bijlages bij jaarrekening worden 
grondig besproken. 
Voor de volledig bespreking verwijzen we naar het document 
”jaarrekening 2015”. 
 
 

3.2 Verslag van de controleur van de rekening. 
Herman Corsmit was de controleur. Hij vermeldt dat de boekhouding zeer 
correct en volledig is. Een opmerking heeft Herman op het grote bedrag 
van het onderhoudscontract van FALCOO. Herman merkt op dat op de 
facturen geen omschrijving van werkzaamheden staan. Zou het niet beter 
zijn om op voorhand een offerte te vragen met voorziene werkzaamheden 
zodat de uitgaven aangaande FALCOO beter kunnen opgevolgd worden? 
FALCOO is inderdaad een dure kostenpost, de voorzitter merkt op dat 
alles wat we vragen door FALCOO wordt uitgevoerd zonder meerkosten. 
Er wordt voorgesteld om het onderhoudscontract op te vragen bij 
FALCOO. Men moet minstens een inzicht hebben in het contract. 
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3.3 Goedkeuring rekeningen 2015. 
De jaarrekening 2015 wordt unaniem goedgekeurd. 
 

3.4 Kwijting van de bestuurders en controleur van de rekeningen. 
Er wordt kwijting verleend aan de bestuursleden en de rekeningtoezichter. 

 
3.5 Aanduiding controleur van de rekeningen voor de rekeningen van 2015. 

Herman Corsmit wordt opnieuw aangesteld als controleur. 
 
 

4. Activiteitenverslag 2015 
4.1 Overzicht activiteitenverslag 2015. 

De secretaris overloopt samen met de leden van de AV het opgemaakte 
activiteitenverslag. Voor de volledige bespreking verwijzen we naar dit 
document. 

4.2 Goedkeuring activiteitenverslag 2015 
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 
 

 
5. Begroting 2016 

5.1. Toelichting begroting. 
De secretaris overloopt samen met de AV de begroting 2016. Bij het opstellen 
van deze begroting hield de secretaris rekening met een loonkost van 29.000 
euro/jaar. 
Tevens werd rekening gehouden met het feit dat bij de fokwaardeschattingen 
slechts 70 % van de kosten kunnen gesubsidieerd worden. 
 
5.2. Goedkeuring begroting 2016 
Deze begroting wordt unaniem goedgekeurd. 

 
6. Vastleggen lidgeld 2017. 

Het lidgeld voor 2017 wordt unaniem vastgelegd op 25 euro. Dus er wordt 
geen verhoging doorgevoerd t.o.v. 2016. 

 
 

7. Varia. 
-De voorzitter werd door AWEOC op de hoogte gebracht dat van alle rammen 
(ook huurrammen en KI-rammen) die gebruikt worden in de fokkerij een DNA-
databank aangelegd wordt. Fokkers zullen geen lammeren kunnen registreren 
indien geen DNA beschikbaar is om misbruiken te voorkomen. 
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-Op 11 mei 2016 volgt er een evaluatievergadering met de provinciale 
secretariaten om het keuringssysteem met de readers en tablets te 
evalueren. Er wordt nog een uitnodiging gestuurd naar de 
verenigingen vanuit het secretariaat. 

 
 
 
 
Getekend,  
 
 
       
Frans Vanackere    Marc Lauwerysen    
Voorzitter     Secretaris    
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