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VERSLAG RVB KHV 11/04/2017 
 

 

Aanwezig: Frans Vanackere (voorzitter), Daniël Schillewaert, Roel Van Avermaet, Jean Bollen 

(ondervoorzitter), Jan Weckx, , Marc Lauwerysen (secretaris) 

Verontschuldigd: Kristof Schillewaert Hanne Geenen (Vlaamse Overheid) 

Afwezig: Lode Stragier, Robrecht Vanden Broeck 

 

 

1. Welkom van de voorzitter 

De voorzitter verwelkomt de aanwezigen van de vergadering en kondigt de 

verontschuldigden aan. Roel maakt het verslag. 

 

2. Goedkeuring verslag vorige RVB (13/12/2016) 

 Fokkers die geiten en schapen registreren dienen vanaf 2017 slechts één keer 

lidgeld te betalen, dit is nog niet aangepast in de databank. Het secretariaat 

lost dit op via een creditnota. 

 

3. Toelichting bij jaarrekening 2016 

 De secretaris overloopt samen men de leden van de RvB de jaarrekening 

 De jaarrekening is gecontroleerd door de Controleur van de rekeningen en de 

mensen van de Vlaamse Overheid. De Controleur had een opmerking ivm het 

kostenplaatje van Falcoo. Hij vroeg of er een detail kan zijn over de geleverde 

prestaties. De voorzitter zal tegen de AV aan Falcoo een detail vragen samen 

met het onderhoudscontract. 

 Door het project van het Belgisch Melkschaap (KHV en KU Leuven) is er een 

vertekend beeld van de winst. Dit omdat de projectsubsidie moet verdeeld 

worden over 2 jaar.  

 De jaarrekening kan voorgelegd worden aan de leden van de Algemene 

Vergadering. 

 

4. Begroting 2017 

 De secretaris overloopt samen met de leden van de RvB de begroting 2017. De 

personeelskost is voor dit jaar verdeelt over de verschillende werkingen (nl; 

algemene werking, stamboekwerking, project Belgisch Melkschaap en 

fokwaardeschattingen). Dit in samenspraak met de Vlaamse Overheid. 

 In de begroting zit vanaf dit jaar(2017) wel huur voor kantoor en 

opslagruimte.(zie punt 6) 

 

5. Overeenkomst VPF protocol personeel. 

 Sinds 2011 heeft KHV een overeenkomst met VPF voor het uitvoeren van onze 

administratie en boekhouding. VPF heeft aan de voorzitter laten weten dat ze 

de overeenkomst willen verlengen aan dezelfde voorwaarden als vorig jaar.  
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6. Verhuizing kantoor-overeenkomst VPF huur kantoor 

Het kantoor met bijhorende opslag te Scheldewinde verdwijnt. Vroeger werden de gebouwen 

ons gratis ter beschikking gesteld door de Vlaamse Overheid maar aan deze regeling komt 

een einde. Zowel VPF als KHV moeten verhuizen naar een nieuwe locatie. VPF heeft deze 

gevonden te Drongen in de voormalige gebouwen van DGZ.  

VPF stelt volgende verdeelsleutel voor: 

Huurovereenkomst:200 € per maand. Dit is voor bureelruimte, inclusief archiefruimte (in de 

kelder). elektriciteit/gas, data, verzekeringen, domiciliëringsadres en een kleine opslag is 

voorzien in de garage,  

De RvB besluit om een voorstel te doen naar VPF om 1600 euro te betalen voor een gans jaar 

en dit voor 2017 en 2018.  

 

7. Verkiezingsreglement 

Tijdens de vorige RvB ging de secretaris contact opnemen met VSDC om juridisch advies in te 

winnen om het reglement aan te passen. Dit is gebeurt, samen met het voorstel van de 

Vlaamse Overheid kan de werkgroep starten om het reglement aan te passen. Ook gaan we 

aan de leden van de AV vragen om ook hun voorstellen te formuleren aangaande het 

aanpassen van het reglement. 

 

 

8. DNA controles hoe organiseren? 

 Vorig jaar waren er problemen in de Provincie West-Vlaanderen aangaande de 

DNA conroles. Ook in Oost-Vlaanderen is er geen staalnemer meer. Het 

secretariaat van KHV nam reeds contact op met enkele personen om dit op te 

lossen in de betrokken regio’s/ 

 De loting van de bedrijven is reeds gebeurt en ook de staalnemers van de 

andere provincies worden kortelings op de hoogte gebracht door Claudine. 

 

9. Keuringen, problemen Vlaams Brabant 

 De provincie Vlaams Brabant weigert stamboekkeuringen uit te voeren voor 

enkele rassen.(Rouge, Bleu du Maine en Hampshire). Het secretariaat zal 

contact opnemen met keurders van de betrokken rassen die in de buurt wonen 

van Vlaams Brabant. Wanneer zij hun goedkeuring geven stuurt Claudine de 

lijst van keurders door naar het secretariaat van Vlaams Brabant zodat zij de 

keuringen kunnen organiseren. 

10. Varia 

 nihil 

 
Frans Vanackere  Roel Van Avermaet   Marc Lauwerysen 
    
Voorzitter   Verslaggever    Secretaris 
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