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Verslag Algemene vergadering KHV 17/04/2019 te Drongen. 
 
Aanwezigen: Frans Vanackere(voorzitter), Jean Bollen (ondervoorzitter), Marc Lauwerysen, 

Daniël Schillewaert, Roel Van Avermaet, Robrecht Vandenbroeck, Norbert Vettenburg, Geert 

Werbrouck, Herman Corsmit, Jan De Baerdemaeker, Jean-Paul, Poesmans, Alfons Thys, Jos 

Sprangers, Ann Van Rompaey, Jan Weckx en Hanne Geenen 

Verontschuldigd:, Kristof Schillewaert, Dany Serry, Pieter Vranckx, Bart Hemeryck. 

 
1. Welkom van de voorzitter. 

De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering.  
 

2. Goedkeuring verslag AV van 16/04/2018. 
Er zijn geen opmerkingen bij dit verslag en bijgevolg wordt het unaniem goedgekeurd. 

 
3. Rekeningen 2018. 

3.1 Toelichting van de rekening 2018. 
De secretaris overloopt samen met de leden van de AV de jaarrekening 
2018. Resultatenrekening, balans en bijlages bij jaarrekening worden 
grondig besproken. 
Voor de volledig bespreking verwijzen we naar het document 
”jaarrekening 2018”. 
 

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. Het gaat over een opmerking op het grote bedrag van het 
onderhoudscontract van FALCOO.  Het onderhoudscontract is intussen 
boven water gekomen. Het werd verstuurd naar alle leden van de 
Algemene Vergadering. 
De voorzitter legt uit dat alle wijzigingen en zelfs de implementatie van de 
nieuwe EU-verordening in de prijs van het onderhoudscontract zijn 
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inbegrepen. Alleen wanneer er nieuwe modules moeten worden 
geschreven zal daarvoor extra moeten worden betaald. 
Het prijsverschil tussen het eerste onderhoudscontract en wat er nu moet 
betaald worden is niet duidelijk. Waarschijnlijk is dit het gevolg van latere 
afspraken onder Lootvoet.. 
 
Verder werd met Falcoo afgesproken dat voortaan elke nacht een update 
van alla data naar KHV worden doorgestuurd. Zo beschikt KHV te allen 
tijde over de meeste recente gegevens. 

 
3.3 Goedkeuring rekeningen 2018. 

De jaarrekening 2018 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 2019. 

Jean-Paul Poesmans is kandidaat voor deze taak en wordt aangesteld als 
controleur. 
 

4. Activiteitenverslag 2018 
4.1 Overzicht activiteitenverslag 2018. 

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 2018 
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 
 

5. Begroting 2019 
5.1. Toelichting begroting. 

De secretaris overloopt samen met de AV de begroting 2019.  
 

5.2. Goedkeuring begroting 2019 
Deze begroting wordt unaniem goedgekeurd. 
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6. Vastleggen lidgeld 2020. 
 
Het lidgeld voor 2020 wordt unaniem vastgelegd op 25 euro. Dus er wordt 
geen verhoging doorgevoerd t.o.v. 2019. 

 
 
7. Nieuwe fokkerijverordening, stand van zaken.  

 
De nieuwe verordening is in voege sinds 1 november 2018. Hierbij is het  ‘model-certificaat’ 
aangepast voor elke lidstaat. Begeleid van dit model kunnen schapen uit een andere lidstaat 
niet geweigerd worden. Hanne Geenen merkt op dat op dit ogenblik Nederland en Wallonië 
hun certificaat nog niet aangepast hebben.  
 
8. Varia 

 
Robberecht deelt mee dat op dit ogenblik de certifaten bij Falco reeds aangepast zijn aan de 
nieuwe verordening. De afstammingsbewijzen worden nog aangepast. Het keuringsrapport 
zal in de toekomst zeer uitgebreid zijn. 
 
Hanne deelt mee dat het nieuwe fokkerijbesluit er binnenkort aankomt. Er dienen alleen nog 
enkele aanpassingen i.v.m. de met uitsterven bedreigde rassen aangebracht te worden 
 
Van 9 rassen worden momenteel vruchtbaarheidsindexen berekend. Het gaat om in het 
totaal 2998 worpen. 
 
Ondersteuning van de fokkerij 2019 
Het berekenen van de FWS wordt behouden. 
 
Inteeltgraad bij geiten 
Inteelt is een probleem bij alle rassen (Witte geit > Toggenburger > Hertegeit ). Import uit 
andere stamboeken is dus nodig. 
 
Het project ‘wormresistentie’ 
De thesis hierover is klaar. Steven Jansen zal een korte samenvatting ervan maken. 
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Ander onderzoek 
Melkcontrole bij schapen is zinvol maar te duur 
Er wordt voorgesteld de lineaire keuringsdata verder te verwerken vb. Groei-indexen 
berekenen. 
 
Gevraagd wordt ook of er iets kan gedaan worden omtrent de erfelijkheid van 
uierontsteking. 
 
Voortaan zullen DNA-stalen genomen worden van alle ramlammeren. 
 
Er is een probleem met de onkosten vergoedingen van een bepaalde keurder in Limburg. De 
vergadering is akkoord om deze keurder te schorsen tot en met 2022 (tot er een nieuwe AV 
is samengesteld in 2022). 

 
 
 
 

Getekend,  
       
 
 
 
 
 
 
Frans Vanackere    Marc Lauwerysen    
Voorzitter     Secretaris    
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