
Kleine Herkauwers Vlaanderen VZW   
Van Thorenburghlaan 20 
9860 Scheldewindeke 
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 Raad van Bestuur KHV 06/04/2016  te Scheldewindeke. 

 
Aanwezig: Frans Vanackere (voorzitter), Daniël Schillewaert, Jan Weckx, Jean Bollen 

(ondervoorzitter), Robrecht Vandenbroeck, Roel Van Avermaet, Marc Lauwerysen (secretaris) 

Hanne Geenen (Vlaamse Overheid) 

Afwezig: Lode Stragier 

 
 
1. Welkom van de voorzitter. 

De voorzitter verwelkomt de aanwezigen van de vergadering en gaat over tot de 

dagorde. 

Roel van Avermaet wordt als verslaggever aangesteld. 

 
2. Goedkeuring verslag vorige RVB (13/01/2016). 

 
De werkpunten van de vorige vergadering worden overlopen. Nadien wordt het 
verslag door de aanwezige leden goedgekeurd. De secretaris meldt dat de 
uitbetalingen van de stamboekkeuringen van Vlaams Brabant, Kerry Hill en Zwartbles 
nog niet zijn uitgevoerd. Dit wegens het nog niet in orde zijn van de juiste 
documenten. 

 
3. Toelichting bij jaarrekening 2015. 

 
De secretaris overloopt samen met de leden van de Raad van Bestuur de jaarrekening 
2015. Er zal in 2015 een kleine winst geboekt worden.  
De jaarrekening wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de Algemene 
Vergadering. 
  

4. Begroting 2016. 
 
- De secretaris overloopt samen met de RvB de begroting 2016.  
- Fokwaardeschatting KHV; voor de routineberekeningen voor de FW is er sinds 

vorig jaar een overeenkomst met de KU Leuven. Hiervoor krijgen we een toelage 
van de Vlaamse Overheid van 23460 euro. Dit bedrag komt vanaf 2016 in de 
begroting. 

Hanne Geenen merkt op dat we zo snel mogelijk met de KULeuven moeten samen 
zitten, om de omkadering en werkpunten ivm de fokwaardes vorm te geven.  
Er werd reeds samengezeten met Leuven en dit overleg wordt zo snel mogelijk 
afgerond. 
Marc en Hanne plegen overleg ivm de loonkost van KHV in de begroting. 
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5. Overeenkomst VPF 

 
De voorzitter  nam contact met VPF i.v.m. de samenwerkingsovereenkomst. Het  
bedrag van 29000 euro personeelskost per jaar blijft behouden. Wel gaan we aan VPF 
vragen voor een overeenkomst op te stellen voor meerdere jaren (2 jaar en 1 jaar na 
de verkiezingen). 
 

6. Problemen statuten organisatie fokdagen . 
 
Alle pogingen ten spijt maar het is moeilijk om rond deze problematiek de 
communiceren. Ook onze collega’s uit Wallonië lijken zich neer te leggen bij het 
reglement uit de omzendbrief. 
De RvB vraagt aan Hanne Geenen van de Vlaamse Overheid om nog eens een poging 
te doen om met de mensen van het FAVV rond de tafel te zitten. Hanne  stemt in en 
gaat contact opnemen met het FAVVom een overlegmoment in te lassen. De 
Voorzitter en enkele bestuursleden nemen deel aan dit overleg. 
 

7. Keuringen 2015 evaluatie ( Zwartbles Herdwick etc) en planning vergadering 
 
Op een vorige RvB werd beslist om alle gebruikers van de tablets bij het uitvoeren 
van de stamboekkeuringen eens samen te brengen, dit om pijnpunten naar voor te 
brengen. Reeds opgemerkte problemen zullen voor komend seizoen aangepast zijn.  
Op woensdag 11 mei om 20u te Ternat zullen alle verenigingen uitgenodigd worden 
door de secretaris. 
 
 

8. Projecten Vlaamse Overheid 
 
Er wordt door de Vlaamse Overheid ?????? euro uitgetrokken voor de genetica van 
het Belgisch Melkschaap. 
Met dit project wil men een zicht krijgen op de genetische zuiverheid en 
samenstelling van de huidige populatie van het Belgisch Melkschaap.  
Er wordt een overleg gepland met de mensen van KU Leuven. 
 

9. Stand van zaken communicatie project 
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Enkele bestuursleden zaten samen met Dhr Herijgers voor de communicatie te 
verbeteren. Uit dit overleg bleek dat we onze site moeten aanpassen om nadien te 
kunnen werken met nieuwsbrieven. Op 25 mei is er opnieuw overleg. 

10. Varia 
 
- Er kwam de vraag uit Duitsland en Engeland om lid te worden. Dit is moeilijk 

aangaande stamboekkeuringen. We gaan dit niet doen. 
- De panelen van de stand moeten beletterd worden. Wat zetten we erop? 
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