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VERSLAG RVB KHV 13/12/2016 TE
SCHELDEWINDEKE.
Aanwezig: Frans Vanackere (voorzitter), Daniël Schillewaert, Kristof Schillewaert, Roel Van
Avermaet, Jean Bollen (ondervoorzitter), Jan Weckx, Robrecht Vanden Broeck, Marc
Lauwerysen (secretaris)
Verontschuldigd: 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. Kristof en Roel maken gezamenlijk het verslag.
2. Goedkeuring verslag vorige RVB (28/09/2016)
 Er is reeds een weegschaal aangekocht, we kijken nu om een kooi te laten
maken die makkelijk te vervoeren is. Budget 2500€ in totaal.
 Het bestuur vraagt aan de secretaris voor een update te maken van de
juryleden/ stamboekkeurders van alle rassen. Ook leden die hun lidgeld niet
betaald hebben worden van de officiële lijst geschrapt. Dit zal gebeuren in de
loop van de maand januari.
3. Financiële toestand
De financiële toestand ziet er goed uit, maar er ontbreken nog te veel kosten
(zitpenningen, kosten stamboekopnames, vernieuwen website, KU Leuven, Falcoo,…)
om reeds zicht te hebben op de eindbalans.
4. Agriflanders 2017
 Gaat door van 12/1/2017 tem 15/1/2017
 We vragen vervoer voor de stand aan Geert Maertens
 Opbouw: dinsdag 11/1/2017 om 11u00 te Scheldewindeke om de stand te
laden, afspraak in Gent om 12u30 (Roel, Kristof, Frans, Robrecht, Jan?)
 Daniel kijkt nog om de panelen te laten beletteren. Volgende dient erop te
staan:
Paneel 1
Waar staat KHV voor?
Stamboekwerking
Registratie
Indexberekening
Online applicatie databank



Paneel 2
www.KHV.be
Logo KHV
Info@khv.be
Kleine Herkauwers Vlaanderen
Frans kijkt nog om adreskaartjes te laten drukken (tekst idem als op de
panelen van de stand)
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Eventueel laten we nog sweaters bedrukken met het logo van KHV voor de
medewerkers op de stand. Zo is iedereen herkenbaar voor het publiek.
Jean brengt uitvergrote foto’s mee van alle rassen (A4-formaat) om de stand
aan te kleden.
Bemanning van de stand:
Donderdag: Daniël van 10u00 tot 14u00, Frans van 13u00 tot 18u00
Vrijdag: Robrecht van 10u00 tot 13u00, Kristof van 13u00 tot 18u00
Zaterdag: iedereen van de RVB
Zondag: ???
Claudine zal ook aanwezig zijn op donderdag, vrijdag en zaterdag.
Het secretariaat stuurt nog een mail naar alle leden van de algemene
vergadering om ze uit te nodigen om de stand te bemannen.
We voorzien opnieuw een receptie na de prijskamp, Daniël zorgt voor hapjes
en drank.
We voorzien een aandenken voor de deelnemende fokkers aan de prijskamp en
de tentoonstelling. We bestellen een voederschep met logo van KHV (150
stuks).
Prijzen voor de prijskamp en voeder voor de tentoongestelde dieren worden
voorzien door AVEVE. (Stefan Steyaert)
Frans kijkt nog voor lint voor de kampioenen (geel-zwart), medailles voor de
eerste 3 van elke reeks, eventueel een glazen aandenken voor de kampioen en
reservekampioen.
We meten en wegen terug alle mannelijke dieren, Roel en Robrecht nemen
deze taak op zich. De weegschaal van KHV zal tegen dan ter beschikking zijn.
Afbraak van de stand zondag onmiddellijk na het einde van de beurs.
Waar gaan we de stand heenbrengen na Agriflanders, aangezien de verhuis
van VPF er zit aan te komen? Ongeveer 8m² nodig als opslagruimte. Plaatsen
van een zoekertje op de site?

5. Verslagen RC
Er dienen nog veel verslagen van de rassencommissies binnen te komen. We kijken
welke RC’s dit jaar niet actief zijn geweest en we trachten als RVB om deze mensen
nogmaals aan te sporen om initiatief te nemen.
6. Stand van zaken website
We zijn met een werkgroep bezig om de website te vernieuwen: actualiseren en
aantrekkelijker maken. De site wordt gemiddeld 56 keer per dag bezocht. We
verwachten de vernieuwde website in Agriflanders te kunnen voorstellen aan het
publiek. Kostprijs wordt geraamd tussen 1200€ en 1700€.
 Sfeerfoto’s
 Overzichtelijker
 …
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7. Verkiezingen nieuw reglement
We kregen een voorstel van de Vlaamse Overheid om de verkiezingen in 2018 te
vereenvoudigen, met als doel de administratieve last te verminderen en minder
brieven te versturen.
Voorstel:
1)Bij de aansluiting kiest een lid/fokker een beleidsdomein. Bij aanvang van
het verkiezingsjaar wordt dit gecontroleerd door KHV.
2)Wie zijn lidgeld in het jaar voor de verkiezingen heeft gestort voor 1 maart,
is kiesgerechtigd en mag zich kandidaat stellen.
3)December/Januari wordt een oproep gelanceerd via de website – per mail
om zich kandidaat te stellen voor de AV (kandidaten krijgen per mail een bevestiging
van hun kandidaatstelling)
4)Begin februari wordt de kiesbrief verstuurd (zoals dit in het verleden ook
gebeurde)
De secretaris neemt contact op met VSDC om te kijken welke procedure moet gevolgd
worden voor de aanpassing van het kiesreglement volgens onze statuten en reglement
van inwendige orde. We richten een werkgroep op om de verkiezingsprocedure op een
zo eenvoudig mogelijke manier te laten verlopen. Robrecht, Roel en Kristof zullen lid
zijn van de
8. Varia








Fokkers die geiten en schapen registreren dienen vanaf 2017 slechts één keer
lidgeld te betalen, ondanks dat ze twee logincodes hebben voor de databank.
We vragen aan Falcoo als het mogelijk is om de geiten en schapen in een
gemeenschappelijke databank te krijgen.
Er stellen zich problemen in Vlaams-Brabant waar de provinciale vereniging
weigert om Bleu Du Maine ooien aan te keuren omdat ze geen erkend
stamboekkeurder hebben binnen de provincie. Naar analogie met andere
provincies kunnen / moeten keurders van andere rassen de gewone
aankeuring verrichten, volledige keuringen dienen te gebeuren door een
erkend keurder.
In West-Vlaanderen worden de suffolkdieren laattijdig gekeurd door een gebrek
aan voldoende erkende keurders. Binnen de RC heerst blijkbaar een discussie
over de zin/onzin van het aankeuren van vrouwelijke dieren.
Er zijn nog problemen ivm de stamboekkeuringen in de database te krijgen.
Een probleem is dat we te weinig velden hebben om voor alle rassen alles op 1
document te krijgen. Daarom zouden we een keuringsverlag met alle data van
alle rassen maken. Frans kijkt dit na.
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