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Verslag Algemene vergadering KHV 18/04/2017 te Scheldewindeke. 
 
Aanwezigen: Frans Vanackere(voorzitter), Jean Bollen (ondervoorzitter), Herman Corsmit, 
Robrecht Vandenbroeck, Jan Van Rompaey, Jan Weckx, Daniel Schillewaert, Hanne Geenen 
en Marc Lauwerysen. 
 
Verontschuldigd: Kristof Schillewaert, Marc Messiaen, Roel Van Avermaet. 
Afwezig: Lode Stragier, Eddy Suys. 
 

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

2. Goedkeuring verslag AV van 20/04/2016. 
Er zijn geen opmerkingen bij dit verslag en bijgevolg wordt het unaniem goedgekeurd. 

 
3. Rekening 2016. 

3.1 Toelichting van de rekening 2016. 
De secretaris overloopt samen met de leden van de AV de jaarrekening 
2016. Resultatenrekening, balans en bijlages bij jaarrekening worden 
grondig besproken. 
Voor de volledig bespreking verwijzen we naar het document 
”jaarrekening 2016”. 
 
Enkele opmerkingen en bedenkingen die gegeven worden. 
-Betreffende de Afstammingscontrole 2016. Er dienden 41 nakomelingen 
onderzocht te worden. In maart 2016 werden deze door het secretariaat 
aangeduid en toegekend aan de staalnemers. Ondanks verschillende 
verwittigingen van het secretariaat werden niet alle stalen genomen. Er 
werden 17 nakomingen te weinig onderzocht. De AV betreurt dit.  
Indien staalnemers de toegekende stalen niet kunnen nemen dienen zij 
het secretariaat hier van zo snel als mogelijk op de hoogte te stellen. 
Hierdoor verliest men een subsidie van 17*70 € = 1190 €. In 2017 zullen 
de staalnemers hierop gewezen worden dat dit niet meer mag 
voorkomen. Anders dreigt KHV zijn erkenning te verliezen. Eind juni 
moeten alle stalen binnen zijn. 
-Aankoop weegschaal:  
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Er dienen nog enkele praktische aanpassingen te gebeuren, zodat de 
weegschaal gemakkelijk transporteerbaar is. 
De provinciale verenigingen kunnen dan gebruik maken van deze 
weegschaal bij prijskampen. Indien de weegschaal klaar is zal dit gemeld 
worden aan de provinciale verenigingen en er zal dan een planning 
opgesteld worden.  
 

3.2 Verslag van de controleur van de rekening. 
Herman Corsmit was de controleur. Hij vermeldt dat de boekhouding zeer 
correct en volledig is. 
Bij nazicht van de rekeningen had hij dezelfde opmerking als de voorbije 
jaren. Een opmerking op het grote bedrag van het onderhoudscontract 
van FALCOO, waarbij geen omschrijving van de werkzaamheden staan.  
De secretaris had deze opmerking reeds doorgegeven aan de RVB. 
Frans heeft het contract opgevraagd bij Falcoo. Falcoo heeft tot op heden 
dit ook niet teruggevonden. Ook op het secretariaat werd het nog niet 
teruggevonden. Frans zal nog verder zoeken. Eventueel zullen nog oud 
bestuurders en verantwoordelijken gecontacteerd worden om alsnog het 
onderhoudscontract terug te vinden. Is er wel een onderhoudscontract 
opgesteld? Heeft men het bedrag niet vastgelegd bij de ontwikkeling van 
de database? 
Frans heeft een lijstje ontvangen van een deel van de werkzaamheden in 
2016. Dit lijstje wordt uitgedeeld aan de leden van de AV. 
 
Herman vraagt of naar de toekomst toe de zaken die dienen te gebeuren 
niet beter op voorhand opgelijst worden. 
Wat dient er in 2017 te gebeuren? 
De stamboekkaart moet aangepast worden, zodat de gegevens recto 
verso kunnen afgedrukt worden. Elk ras heeft specifieke cijfers die 
achteraan de op de kaart moeten komen. 
Er wordt afgesproken om kortelings met een beperkte groep onder leiding 
van Frans eens te overleggen met Falcoo over wat er nog op korter 
termijn dient aangepast te worden. 
Het wordt best op papier gezet wat er dient te gebeuren zodat er een 
goed zicht is wat men krijgt voor de factuur. 

 
3.3 Goedkeuring rekeningen 2016. 

De jaarrekening 2016 wordt unaniem goedgekeurd. 
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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 2017. 

Herman Corsmit wordt opnieuw aangesteld als controleur. 
 

4. Activiteitenverslag 2016 
4.1 Overzicht activiteitenverslag 2016. 

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 2016 
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 
 

5. Begroting 2017 
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 
en het project Belgisch Melkschaap slechts 70 % van de kosten kunnen 
gesubsidieerd worden. 
 

5.2. Goedkeuring begroting 2017 
Deze begroting wordt unaniem goedgekeurd. 

 
6. Vastleggen lidgeld 2018. 

 
Het lidgeld voor 2018 wordt unaniem vastgelegd op 25 euro. Dus er wordt 
geen verhoging doorgevoerd t.o.v. 2017. 

 
7. Verhuis kantoor-Overeenkomst VPF –personeel en huur kantoor. 

-Het protocol voor samenwerking tussen VPF en KHV blijft aan de zelfde 
voorwaarden (29.000 €/jaar) als vorige jaar. Deze overeenkomst wordt 
verlengd van 1/7/2017 tot 30/06/2018. 

  -VPF zal in de maand mei verhuizen naar de gebouwen van DGZ in Drongen. 
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VPF moest in het verleden geen huur betalen en daarom werd er ook geen 
huur doorgerekend. Nu dient VPF wel een huurprijs te betalen en daarom zal 
een klein gedeelte van de huurprijs doorgerekend worden naar KHV van 2000 
€ op jaarbasis. 

 
8. Verkiezingsreglement. 

 
In 2018 staan er opnieuw verkiezingen voor de AV en RVB op de agenda. Het 
huidige verkiezingsreglement is zeer complex en onvriendelijk voor de leden 
opgesteld. Binnen de RVB werd een werkgroep (Roel, Kristof en Robrecht) 
opgesteld die dit verkiezingsreglement gaat herbekijken. Zij zullen dan een 
voorstel doen aan de RVB. 
De AV geeft het advies om drastisch te vereenvoudigen. Zij zijn van mening 
dat er geen beleidsdomein houderij en fokkerij moet zijn.  
Het voorstel om alle leden deel te laten uitmaken van de AV kan ook tot 
moeilijkheden leiden bij statuutaanpassingen. Er moet dan een bepaald 
quorum aanwezig zijn en alle leden moeten uitgenodigd worden.  
De werkgroep werkt een voorstel uit. Deze legt hun voorstel voor aan de RVB. 
Vervolgens dient dit vernieuwde verkiezingsreglement geïmplementeerd te 
worden in de statuten. Dit zal dienen te gebeuren op een Bijzondere 
Algemene Vergadering. 
Hanne Geenen zal navragen hoe dit bij andere verenigingen met veel leden 
geregeld is. 
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9. Varia. 

 
-Index berekeningen moeten nog bekeken worden met Steven Janssens. 
-Hanne meldt dat er een nieuwe fokkerijverordening op komst is die in 
november 2018 van toepassing zal zijn. Momenteel wordt er gewerkt aan een 
nota die tegen de zomer klaar dient te zijn en dan zal voorgelegd worden aan 
de vereniging. Alle fokprogramma’s dienen opgelijst te worden en dienen 
goedgekeurd te worden. Ze dienen te voldoen aan de voorwaarden van de 
Europese verordening. Zo zouden zeldzame rassen gemakkelijker kunnen 
upgraden naar het hoofdstamboek. 
Hanne zal een volgende RVB de wijzigingen concreter toelichten aan de hand 
van een opgestelde nota. 
-Jean meldt dat hij meetapparatuur aangekocht heeft voor de keuringen van 
de melkschapen en geiten  

 
 
Getekend,  
       
Frans Vanackere    Marc Lauwerysen    
Voorzitter     Secretaris    
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