
Kleine Herkauwers Vlaanderen VZW   
Deinse Horsweg 1 
9031 Drongen 
Tel:09/362.12.87 
Fax:09/362.13.05 
BTW: BE-0865.752.417 
KBC: 734-0124227-76 
www.khv.be 
info@khv.be 
marc@khv.be 
 

 

  

 

Verslag buitengewone algemene vergadering  KHV 06/12/2017 te Ternat 
 
Aanwezigen: Frans Vanackere(voorzitter), Jan Weckx, Roel Van Avermaet, Daniel 
Schillewaert, Herman Corsmit, Kristof Schillewaert, Hanne Geenen, Lode Stragier, Jean 
Bollen en Robrecht Vandenbrouck 
Verontschuldigd: Jan Van Rompaey 
Afwezig: Eddy Suys, Marc Messiaen 
 

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

2. Goedkeuring verslag AV van 18/04/2017 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

3. Aanpassing Reglement van Inwendige orde (verkiezingsreglement) 
 
- Al van bij het begin van deze huidige bestuursploeg werd er geopperd om het 
verkiezingsreglement te vereenvoudigen. Ook de Vlaamse Overheid ging mee in deze 
gedachtegang. 
Herman Corsmit doet de suggestie om een verdeelsleutel te maken per provincie, 
zodat er in de AV en uiteindelijk RvB steeds leden zitten van alle Vlaamse Provincies. 
Hanne Geenen van de Vlaamse Overheid merkt op dat het niet de bedoeling is dat de 
provinciale verenigingen gelinkt moeten worden met de AV van KHV. In principe 
heeft KHV geen band met de provinciale verenigingen.  
- De secretaris overloopt samen met de leden van de AV de ‘nieuwe’ aangepaste 
statuten. 

- Coöptatie van leden voor de AV is niet mogelijk ivm de wetgeving van de 
Vzw’s. We kunnen enkel personen vragen als raadgevend lid. 
- Aanpassing verkiezingsreglement; Wanneer het aantal kandidaten lager is 
dan het aantal te verkiezen plaatsen, dan zijn deze personen automatisch 
verkozen en worden er geen verkiezingen ingericht. 
- Bij artikel 13 moet er nog een wijziging zijn actieve leden moet effectieve 
leden zijn. 
- Bij hoofdstuk 4 art 10: minstens 5 effectieve leden 

 
 

4. Aanpassing statuten KHV 
Na het overlopen gaat de AV over tot de stemming. De BAV stemt unaniem de 
nieuwe statuten en reglementen goed. 
De secretaris  gaat alles doorgeven aan het staatsblad en gaat alles op de website 
plaatsen. 
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5. Toelichting bij nieuwe Fokkerijverordening door Hanne Geenen 

 
Er komt tegen 1 november 2018 een nieuwe Europese fokkerijverordening. Voor KHV 
betekent dit dat alle huidige bestaande erkenningen worden overgenomen. Per ras gaat er 
we een gestandaardiseerd fokdoel moeten worden uitgeschreven volgens een vast sjabloon. 
Dit gaat moeten meegegeven worden bij de installatie van de nieuwe rassencommissies. 
Ook leden van buiten Vlaanderen gaan in de toekomst moeten worden doorgegeven aan het 
Ministerie .  

6. Varia 
 
nihil 
       
Frans Vanackere    Marc Lauwerysen    
Voorzitter     Secretaris    
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