
Kleine Herkauwers Vlaanderen VZW 

 
 
Verslag Agemene Vergadering KHV 26/05/2020 (online via Teams). 
 
Aanwezig: Robrecht Vanden Broeck, Marc Lauwerysen (secretaris), Frans Vanackere (voorzitter), 
Nikie Vantorre, Bart Hemeryck, Daniël Schillewaert, Herman Corsmit, Jan De Baerdemaeker, Jean-
Paul Poesmans, Kristof Schillewaert, Jos Sprangers, Alfons Thys, Roel Van Avermaet, Ann Van 
Rompaey, Norbert Vettenburg, Pieter Vranckx, Geert Werbrouck, Jean Bollen, Jan Weckx, Hanne 
Geenen. 
 
Verontschuldigd: Dany Sery. 
 
1. Welkom van de voorzitter: 
Frans Vanackere heet iedereen welkom en opent de vergadering. 
 
2. Voorstelling nieuwe medewerkster: 
Nikie Vantorre stelt zich voor als nieuwe medewerkster secretariaat ter vervanging van Claudine 
Sackx (pensioen). 
 
3. Goedkeuring verslag AV van 17/04/2019 
Er zijn geen opmerkingen bij dit verslag en deze wordt dusdanig unaniem goedgekeurd. 
 
4. Rekeningen 2019: 

 
4.1. Toelichting van de rekeningen 2019 
De secretaris overloopt samen met de leden van de AV de jaarrekening 2019. De 
resultatenrekening, balans en bijlages van de jaarrekening die eerder werd doorgestuurd wordt 
uitvoerig besproken. 
 
4.2. Verslag van de controleur 

 
Controleur 2019 is Dhr. Jean-Paul Poesmans, deze stelde vast dat alles in orde was en wenst 
Marc proficiat voor mooie werk en heeft verder geen opmerkingen. 
 
4.3. Goedkeuring rekeningen 2019 
 
De jaarrekening wordt unaniem goedgekeurd. 
 
4.4. Kwijting van de bestuurders en de controleur der rekeningen 
 
Er wordt kwijting verleend aan de bestuursleden en de controleur. 
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4.5. Aanduiding controleur der rekeningen 2020  
 
Twee vrijwilligers melden zich: Dhr. Corsmit en Dhr. Poesmans.  
Zo krijgen we voor 2020 twee controleurs, die zullen samen zitten om de rekeningen te 
controleren. 

 
5. Activiteitenverslag 2019: 

 
5.1. Overzicht activiteiten verslag 2019. 
De activiteiten van 2019 worden kort overlopen, voor een uitgebreid overzicht wordt verwezen 
naar het document en alle verslagen en rapporten op de website. 
Robrecht geeft nog een woordje uitleg bij de vruchtbaarheidsberekening gemaakt door KU 
Leuven en heeft enkele opmerkingen hierover voor de toekomst. 

 Lammeren worden laattijdig ingevoerd en dit heeft een effect op de berekening 

 Dit jaar waren de oormerken laattijdig wegens corona maar vanaf 2021 moet dit beter 
opgevolgd worden 

 Conclusie doodgeboren lammeren: de rassen waar meer controle op staat hebben 
minder dode lammeren en ook de rassen zoals de Swifter die grote nesten geven hebben 
meer dode lammeren. 

Tevens wil Robrecht een oproep doen om meer fokkers warm te maken voor het 
wormresistentie programma 

 Deelnemen kan door zich te melden bij Robrecht 

 Om het grote publiek op de hoogte te stellen zal Robrecht een brief opstellen die door 
Nikie aan de leden gecommuniceerd moet worden en ook op de website kan geplaatst 
worden. 

Er is ook een nieuw project/studie opgericht namelijk onderzoek naar uierontstekingen 
(mastities). 

 
5.2.  Goedkeuring activiteitenverslag 2019. 
 
Het activiteitenverslag wordt unaniem goedgekeurd. 

 
 

6. Begroting 2020: 
 
6.1. Toelichting van de begroting 2020  

 
De secretaris overloopt met de leden van de AV de begroting. 
 
6.2. Goedkeuring begroting 2020  

 
De begroting wordt door iedereen goedgekeurd. 

 
7. Lidgelden en tarieven 2021 

 

 Het lidgeld blijft ongewijzigd voor 2021. 

 Voorstel om voor de niet onliners een forfaitaire bedrag van 10 euro aan te rekenen om de 
lammeren in te voeren wordt unaniem goedgekeurd. Naast de 10 € wordt 1 € per lam 
aangerekend. Dit gaat in voege voor lammeren geboren vanaf 01/09/2020. 

 



8. Toelichting bij het contract van  Falcoo. 
 

 Frans en Robrecht hebben samen gezeten met Falcoo om over het contract te 
onderhandelen. 

 Er wordt een addendum toegevoegd aan het originele contract van 29/12/2004 met 
volgende punten 
 

a) Regeling van de indexering 
b) Wat valt precies onder onderhoud 
c) Eigendomsrechten 
d) Opzegtermijn (2jaar van beide kanten) 

 
Iedereen is akkoord met deze werkwijze. 
 

9. Varia 

 Robrecht overloopt het verslag van inteelt en doet volgende vaststelling: 
 Zowel bij de melkschapen als bij de geiten ligt het gemiddelde inteelt percentage (16%) veel 

te hoog.  
 Daarom zal men een erkenning als met uitsterven bedreigd ras indienen voor enkele 

rassen. 
 BESLUIT: Er is voor de toekomst nog veel werk voor de boeg. 

 
 

 
Frans bedankt iedereen en de vergadering wordt afgesloten omstreeks 22u30. 

 
Frans Vanackere Marc Lauwerysen Nikie Vantorre    
Voorzitter  Secretaris   Verslaggeefster 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


