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Verslag  Algemene Vergadering  KHV 26/02/2018 te Drongen 
 
Aanwezigen: Frans Vanackere(voorzitter), Jan Weckx, Roel Van Avermaet, Daniel 
Schillewaert, Herman Corsmit, Kristof Schillewaert, Jean Bollen en Robrecht Vandenbroeck. 
Verontschuldigd: Hanne Geenen, 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 BAV van 06/12/2017. 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

3. Verkiezing van een nieuwe Algemene Vergadering. 
  Tellen van de stemmen voor de 4 jaarlijkse hersamenstelling van de Algemene 

Vergadering. 
Er zijn in totaal 156 stembrieven op het secretariaat tijdig aangekomen. Na controle 
werden er uiteindelijk 155 weerhouden die geldig zijn. 
De stemmen worden per 25 geteld door de leden van de AV en de secretaris noteert 
de resultaten. 
Bij een execo tellen de meeste productieve ooien van het fokjaar 2016-2017. 
Uitslag: zie bijlage. 
  

4. Verkiezing van de nieuwe rascommissies.  
Tellen van de stemmen voor de 4 jaarlijkse hersamenstelling van de rascommissies. 
Er werd enkel voor het ras Texel een verkiezing voor de rassencommissie 
georganiseerd. Er zijn in totaal 81 stembrieven op het secretariaat tijdig aangekomen. 
Na controle werden er uiteindelijk 81 weerhouden die geldig zijn. 
De stemmen worden per 25 geteld door de leden van de AV en de secretaris noteert 
de resultaten. 
Bij een zelfde aantal stemmen tellen de meeste productieve ooien van het fokjaar 
2016-2017. 
Uitslag: zie bijlage. 

 
5. Vraag van swifterfokker. 

Er kwam een brief binnen op het secretariaat met de vraag van een Swifterfokker dat 
hij een onvruchtbaar dier had gekocht bij een collega Swifterfokker. De koper nam 
contact op met de verkoper maar de verkoper weigert in deze zaak de koop te 
herbekijken. De RvB meent dat zo’n koop met vruchtbaarheidsproblemen 
koopvernietigend is en raadt beide partijen aan om naar mekaar toe te groeien. 
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6. Varia. 
Volgende BAV op 20 maart met aansluitend de eerste nieuwe RVB. 
 
 
    

Frans Vanackere    Marc Lauwerysen    
Voorzitter     Secretaris    
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