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Verslag AV 16/04/2018       

    

Verslag Algemene vergadering KHV 16/04/2018 te Drongen. 
 
Aanwezigen: Frans Vanackere(voorzitter), Jean Bollen (ondervoorzitter), Marc Lauwerysen, 

Schillewaert Daniël, Schillewaert Kristof, Van Avermaet Roel, Vandenbroeck Robrecht, 

Vettenburg Norbert, Vranckx Pieter, Geert Werbrouck, Herman Corsmit, De Baerdemaeker 

Jan, Poesmans Jean-Paul, Thys Alfons, Jos Sprangers, Van Rompaey Ann, Hemeryck Bart, 

Weckx Jan. 

Verontschuldigd: Hanne Geenen, Dany Serry. 

 
1. Welkom van de voorzitter. 

De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering.  
 

2. Goedkeuring verslag BAV van 20/03/2018. 
Er zijn geen opmerkingen bij dit verslag en bijgevolg wordt het unaniem goedgekeurd. 

 
3. Rekeningen 2017. 

3.1 Toelichting van de rekening 2017. 
De secretaris overloopt samen met de leden van de AV de jaarrekening 
2017. Resultatenrekening, balans en bijlages bij jaarrekening worden 
grondig besproken. 
Voor de volledig bespreking verwijzen we naar het document 
”jaarrekening 2017”. 
 

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.  
Tot op heden werd er nog steeds geen contract teruggevonden.  
Er zal nog deze week actie ondernomen worden om nog oud bestuurders 
en verantwoordelijken te contacteren om alsnog het onderhoudscontract 
terug te vinden. Is er wel een onderhoudscontract opgesteld?  
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Frans heeft een lijstje ontvangen van een deel van de werkzaamheden in 
2017.  
 
Herman vraagt of naar de toekomst toe de zaken die dienen te gebeuren 
niet beter op voorhand opgelijst worden. Het wordt best op papier gezet 
wat er dient te gebeuren zodat er een goed zicht is wat men krijgt voor de 
factuur. 
Herman Corsmit geeft AV duidelijk te kennen dat hij wenst betrokken te 
worden bij de communicatie naar Falcoo i.v.m. de uitwerking en inhoud 
van het onderhoudcontract. 
Er komt een ganse discussie op gang i.v.m. de samenwerking met FALCOO. 
Alles met falcoo op punt zetten is een werkpunt voor de nieuwe RvB. 
- De  controleur had ook een opmerking bij de dagvergoeding van een 
DNA controleur. Er zou een royale vergoeding gebeurd zijn aan een 
controleur. Tijdens de vergadering werd er nagegaan dat een controleur 
80 euro/dag krijgt. Dit moet volgend jaar beter opgevolgd worden. 
- Er zijn mensen van de vorige AV die geen km vergoeding aangevraagd 
hebben, dit omdat ze het niet wisten. De AV vraagt aan de secretaris om 
voor 2018 iedereen van de AV een onkostennota te laten maken.  
- De controleur vond de aankoop van een weegschaal vrij duur. Dit kwam 
omdat we het weegtoestel hebben laten ombouwen om het te kunnen 
vervoeren in de koffer van een personenwagen. De voorzitter wijst er ook 
op dat het toestel door elke andere vereniging kan gebruikt worden. De 
weegschaal werd ook gebruikt voor het project rond de wormresistentie. 

 
3.3 Goedkeuring rekeningen 2017. 

De jaarrekening 2017 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 2018. 

Herman Corsmit wordt opnieuw aangesteld als controleur. 
 

4. Activiteitenverslag 2017 
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4.1 Overzicht activiteitenverslag 2017. 
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 2017 
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 
 

5. Begroting 2018 
5.1. Toelichting begroting. 

De secretaris overloopt samen met de AV de begroting 2018.  
 

5.2. Goedkeuring begroting 2017 
Deze begroting wordt unaniem goedgekeurd. 

 
6. Vastleggen lidgeld 2018. 

 
Het lidgeld voor 2019 wordt unaniem vastgelegd op 25 euro. Dus er wordt 
geen verhoging doorgevoerd t.o.v. 2018. 

 
 
7. Varia. 

 
Tijdens de AV overlopen we wat we dit jaar gaan doen met de KUL. We hebben dit jaar een 
budget van 20504 euro excl BTW. Voor dit bedrag gaat er: 

- één routine vruchtbaarheidsindex gemaakt worden in juni.  
- verderzetten van het project “fokken op wormresistentie”. 
- controle genetische diversiteit Hertegeit. 

 
 
 

Getekend,  
       
Frans Vanackere    Marc Lauwerysen    
Voorzitter     Secretaris    
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