
Kleine Herkauwers Vlaanderen VZW 

 
 
Verslag Algemene Vergadering KHV 28/04/2021 (online via Teams). 
 
Aanwezig: Robrecht Vanden Broeck, Marc Lauwerysen (secretaris), Frans Vanackere (voorzitter), 
Nikie Vantorre, Daniël Schillewaert, Herman Corsmit, Jan De Baerdemaeker, Jean-Paul Poesmans, 
Kristof Schillewaert, Jos Sprangers(later wegens lammering), Alfons Thys, Roel Van Avermaet, Ann 
Van Rompaey, Norbert Vettenburg, Pieter Vranckx, Geert Werbrouck, Jean Bollen, Jan Weckx, Hanne 
Geenen, Dany Sery. 
 
Verontschuldigd: Bart Hemeryck 
 
1. Welkom van de voorzitter: 
Frans Vanackere heet iedereen welkom en opent de vergadering. 
 
2. Goedkeuring verslag AV van 26/05/2020. 
Er zijn geen opmerkingen bij dit verslag en deze wordt dusdanig unaniem goedgekeurd. 
 
3. Rekeningen 2020: 

 
3.1. Toelichting van de rekeningen 2020. 
De secretaris overloopt samen met de leden van de AV de jaarrekening 2020. De 
resultatenrekening, balans en bijlages van de jaarrekening die eerder werd doorgestuurd worden 
uitvoerig besproken. 
 
3.2. Verslag van de controleur. 

 
Controleurs 2020 zijn Dhr. Jean-Paul Poesmans en Dhr. Herman Corsmit, deze stelden vast dat 
alles perfect in orde was. 
 
3.3. Goedkeuring rekeningen 2020. 
 
De jaarrekening wordt unaniem goedgekeurd. 
 
3.4. Kwijting van de bestuurders en de controleurs der rekeningen. 
 
Er wordt kwijting verleend aan de bestuursleden en de controleurs. 
 
 
3.5. Aanduiding controleur der rekeningen 2021. 
 
Twee vrijwilligers melden zich: Dhr. Corsmit en Dhr. Poesmans. (idem 2020). 
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4. Activiteitenverslag 2020: 
 
4.1. Overzicht activiteiten verslag 2020. 
 
De activiteiten van 2020 worden kort overlopen, voor een uitgebreid overzicht wordt verwezen 
naar het document en alle verslagen en rapporten op de website. 
 
Robrecht overloopt de Fokwaardeschatting uitgevoerd door KU Leuven. Via een overzichtelijke 
powerpoint (zie bijlage ) komen alle punten aan bod. 
 
Betreft de genetische diversiteit van de geitenrassen werd voor de Hertegeit een aanvraag 
ingediend (staat momenteel on-hold) tot bescherming van het ras bij de overheid. Voor de Witte 
geit en de Toggenburger is dit niet mogelijk daar dit geen Vlaamse/lokale rassen betreft.  
 
Van Haeringen (NL) biedt een test aan voor scrapie gevoeligheid bij de geiten. België heeft 
momenteel geen labo die deze testen uitvoert. Robrecht zal contact nemen met Van Haeringen 
om te zien of zij bereid zijn accreditatie aan te vragen voor België.  

 
4.2.  Goedkeuring activiteitenverslag 2020. 
 
Het activiteitenverslag wordt unaniem goedgekeurd. 

 
 

5. Begroting 2021: 
 
5.1. Toelichting van de begroting 2021 

 
De secretaris overloopt met de leden van de AV de begroting. 
 
5.2. Goedkeuring begroting 2021 

 
De begroting wordt door iedereen goedgekeurd. 

 
6. Lidgelden en tarieven 2021 

 

 Het lidgeld blijft ongewijzigd voor 2022. 

 Het tarief voor OSE testen zal met ingang vanaf 01/09/2021 verhoogd worden van 22 euro 
naar 25 euro inclusief BTW. 

 Het tarief van de Europees Zoötechnische certificaten verhoogd van 2,5 euro naar 8 euro. Dit 
omwille van een eventueel verplichte vertaling van de certificaten. Wanneer de vertaling 
onnodig blijkt te zijn of de kostprijs hiervan lager is dan voorzien zal ook de prijs van de 
certificaten terug dalen. 

 
7. Wijziging reglement van inwendige orde. 
 

 Het document kreeg een nieuwe Lay-out door Robrecht. 

 De vier hoofdpunten bestaan uit leden, stamboekwerking, verkiezingen en geschillen. 

 Aan het stuk geschillen regeling werd gesleuteld, alle veranderingen werden voorgelegd aan 
Hanne Geenen en werden goedgekeurd. 

 Volledige aangepast RIO: zie bijlage. 
 



 
 

8. Varia 
 

 1) Jan De Baerdemaeker brengt het punt wolven ter sprake en wat gaan we hieraan doen: 
zijn mening is dat Vlaanderen te klein is voor de wolf en heeft hierover een nota geschreven 
en doorgemaild naar iedereen. 
Conclusie: KHV kan niks doen aan de hele wolven kwestie behalve ijveren voor acceptabele 
schadevergoedingen. 

 

 2) Robrecht overloopt de bevindingen van het afgelopen jaar i.v.m. het wormresistentie 
programma die werd opgestart. (zie PowerPoint) 

 
 

Frans bedankt iedereen en de vergadering wordt afgesloten omstreeks 21u55. 
 
 
 

 
Frans Vanackere Marc Lauwerysen Nikie Vantorre    
Voorzitter  Secretaris   Verslaggeefster 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


