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Verslag Raad van Bestuur KHV 28/09/2016  te Scheldewindeke. 

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

(ondervoorzitter), Jan Weckx 

Verontschuldigd: Marc Lauwerysen (secretaris), Robrecht Vandenbroeck, Roel Van Avermaet, 

Hanne Geenen (Vlaamse Overheid) 

Afwezig: Lode Stragier 

 

1. Welkom van de Voorzitter 

 

De voorzitter verwelkomt de aanwezigen van de vergadering en kondigt de 

verontschuldigden aan. 

Jan Weckx wordt als verslaggever aangesteld. 

 

2. Goedkeuring verslag RVB 06/04/2016 

 

- Kristof,wordt toegevoegd als ..... A   A   V 

- Er wordt opgemerkt dat de secretaris toch best aanwezig is op de vergaderingen. 

- Voor de uitbetalingen van de stamboekkeuringen wordt vooropgesteld dat alle 

gegevens correct werden doorgegeven aan KHV alvorens deze uit te betalen. 

Nadien wordt het verslag door de aanwezige leden goedgekeurd. 

 

3. Financiële toestand 

 

Alle rekeningen zijn betaald en de financiën zitten nog goed. Wel verwachten we nog 

facturen van Falcoo en de stamboekkeuringen. 

 

4. Agriflanders 2017 

 

- Dit loopt van 12 tot en met 15 januari 2017. 

- Onze standplaats is licht gewijzigd. We staan in dezelfde hal maar nu tegen de 

muur. De grondoppervlakte is 23 m x 10 m met een hoek van 6 m x 5 m uit. 

- Een eerste gedachtewissel: 

Op de stand voorzien:  

- Internet, wifi om gebruik te maken van onze tablets. Zo kunnen we online de 

database laten zien. 

- De wandpanelen belletteren:  

- Waar staat KHV voor? 

    Stamboekwerking 

    Registratie 

    Indexberekening 

    Online applicatie database 

    ... 

Er wordt nagekeken hoe we de hokken en onze stand gaan plaatsen op de gekregen 

ruimte. 

 

5. Bleu tongue 

 

Blijft in Frankrijk in een kring hangen of breidt uit naar het zuiden.                   

Volgend jaar (2017) gaat men terug vaccineren.  
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6. Stamboekkeuringen 

 

- Brief ontvangen over een dispuut bij een prijskampkeuring.                            

Deze wordt overgemaakt naar de desbetreffende rassencommissie en de brief 

wordt beantwoord. 

- Bij een stamboekkeuring wordt een aangeduide keurmeester geweigerd door een 

lid en wordt er gevraagd om een andere keurder. 

- Het is KHV die de provinciale verenigingen aanstelt om keurders te vragen om 

de stamboekkeuringen te doen. En dit wordt zo opgesteld dat de km zo 

beperkt mogelijk blijven. 

- In de volgende brief voor de keuringsaanvraag wordt vermeld dat een lid geen 

aangestelde keurder mag weigeren. Anders worden deze dieren geblokkeerd of 

verwijderd uit het stamboek. 

- Bij de stamboekkeuringen op de bedrijven wordt er vastgesteld dat er dieren niet 

gekeurd zijn. Maar toch de lammeren in het stamboek worden opgenomen. Dit kan 

toch niet. Daarom de vraag om de dieren allemaal volledig te keuren op 24 

maanden. En een sleutel in de database te voorzien dat dit niet meer kan. 

- Bij de keuringen van geiten en melkschapen in Vlaams-Brabant werd vastgesteld 

dat deze dit jaar allemaal naar Oost-Vlaanderen zijn gegaan. Zou het niet beter 

zijn dat al wat links van Brussel ligt en Brussel naar Oost-Vlaanderen gaat en al 

wat rechts van Brussel ligt naar Limburg.(Daar er in Vlaams-Brabant geen keurder 

meer is) Dit om de kilometers en de tijd van de betrokken keurders te beperken. 

 

7. Ontwerp nieuwe wetgeving zwoegerziekte 

 

Volgende maand is er een vergadering en wil men dit beëindigen. Er is hier weinig 

vooruitgang ten opzichte van de huidige wetgeving. 

 

8. Website en communicatie 

 

Deze was tot nu toe stilgevallen. 

- Dit wordt nu terug opgenomen en staat op de begroting. 

- Er moet ook naar een webmaster gezocht worden om deze actueel te 

onderhouden. 

 

9. Varia 

 

- Er wordt gevraagd om de angorageit te registreren bij KHV.                                                        

 Dit kan, enkel registreren. 

- Er wordt gevraagd om een weegtoestel aan te schaffen door KHV voor het wegen 

van schapen. Nu bv. bestrijding tegen de worm (door Steven Janssens).   Frans en 

Jean vragen naar een offert. 

- Keurders die geen lidgeld betalen worden van de officiële lijst geschrapt. 

- Wallonië wil dat voor de huurrammen er DNA staal gebeurt en dit op kosten van 

de Waalse fokker. 

 
Getekend, 
        
Frans Vanackere  Jan Weckx   Marc Lauwerysen  
Voorzitter   Verslaggever   Secretaris 
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