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VERSLAG RVB KHV 11/10/2017
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

Plaats: Secretariaat KHV (Drongen)
1. Welkom van de voorzitter
De voorzitter verwelkomt de aanwezigen van de vergadering en kondigt de
verontschuldigden aan. Kristof maakt het verslag.
2. Goedkeuring verslag vorige RVB (04/11/2017)
Volgende zaken werden verduidelijkt:
 De huurovereenkomst met VPF bedraagt 2000€ voor het eerste jaar (van
1/5/2017 tot 1/5/2018), vanaf 01/05/2018 zal dit 200 € per maand of 2400€
per jaar zijn.
 Er dienen nog enkele DNA-afstammingscontroles te gebeuren door ziekte van
één van de staalnemers. Afspraken zijn reeds gemaakt om deze uit te voeren.
3. Financiële toestand
Voorlopig +-79000€ op de rekeningen, er dienen wel nog veel facturen en onkosten
binnen te komen, o.a.
 KU Leuven
 Falcoo
 Stamboekkeuringen
 Project Belgisch Melkschaap
 …
4. Website KHV
Roel heeft een offerte en projectomschrijving gekregen van MEGADESIGN. We
analyseren een aantal sites door deze firma gemaakt en bekijken welke richting we
zelf uitwillen. Er wordt een vergadering belegd met MEGADESIGN en een werkgroep
vanuit de RVB (19/10 om 18u00 op het secretariaat).
5. Agribex 2017
 Tentoonstelling: AWE wenst zelf dieren tentoon te stellen op de eigen stand,
waardoor wij ook vrij zijn om alle rassen te presenteren. De rassencommissies
worden terug aangeschreven om 2 ooilammeren of een volwassen ram
tentoon te stellen die een toonbeeld voor het ras zijn, bij voorkeur dieren in
Vlaanderen geboren.
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De Nationale Prijskamp gaat door op zaterdag 9/12/2017 om 10u00 in
samenwerking met AWE. De rassencommissies zullen worden aangeschreven
om een of meerdere jury’s aan te duiden. Jury’s dienen op de officiële lijst van
KHV voor te komen en dienen een opleiding gevolgd te hebben in de laatste 3
jaar. Bovendien dienden zij zelf actief lid te zijn tijdens het voorbije
geboorteseizoen (geboortemeldingen).
Opbouw van de stand, permanentie en andere praktische zaken worden op de
volgende RVB verder besproken.

6. Problemen keuring geiten
Een West-Vlaamse keurder (Pollentier) gaat uit eigen beweging dieren gaan keuren bij
een fokker in Vlaams-Brabant, zonder opdracht vanuit KHV. Deze opdracht was
gegeven aan keurders die dichterbij wonen om de km-vergoeding te beperken. Het
secretariaat stuurt een brief naar desbetreffende keurder en krijgt vanuit de RVB de
opdracht om geen km-vergoeding uit te betalen. Eveneens dient een grondige controle
op de ontvangsten van deze keuring te gebeuren.
7. Verkiezingsreglement
Omwille van administratieve vereenvoudigingen van de ingewikkelde
verkiezingsprocedure, heeft een werkgroep vanuit de RVB een voorstel uitgewerkt die
de verkiezingen van de Algemene vergadering moet vereenvoudigen. Het
verkiezingsreglement wordt overlopen en aanpassingen ter vereenvoudiging worden
besproken. Kristof zal het Reglement van Inwendige Orde aanpassen en doorsturen
naar de aanwezigen van de RVB ter controle zodat aanpassingen kunnen gebeuren
tegen de eerstvolgende RVB.
8. Vraag RC Bleu du Maine
De rassencommissie vraagt een financiële tussenkomst voor de aankoop van 2
spandoeken ter promotie van hun ras. De RVB is van mening dat dit niet mogelijk is
als overkoepelende vereniging voor alle rassen, ook gezien de budgettaire krapte. We
kunnen wel sweaters met het logo van KHV ter beschikking stellen tegen kostprijs,
waar dan eventueel een eigen tekst/opdruk kan bijgeplaatst worden.
9. Vraag Bart Clement
Dhr. Bart Clement zou graag uitgenodigd worden op de RVB om een voorstel uit te
leggen om meer jonge fokkers aan te trekken tot de fokkerij. De RVB is akkoord en
beslist om dit als eerste punt op de agenda te zetten op de eerstvolgende RVB.
10. Varia




Er dient een blokkade op de database te komen voor mensen die hun lidgeld
nog niet betaald hebben, evenals voor de geboorteregistratie van lammeren na
1 mei.
De keuringsbalk is momenteel niet zichtbaar op de afstammingsdocumenten.
Een nieuwe versie is beschikbaar en wordt eerstdaags geupload. Het wordt een
recto verso-formulier waarbij op de voorkant de afstamming staan en op de
achterzijde alle andere gegevens ivm keuringen.
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Volgende RVB wordt vastgelegd op 23/10/2017 om 20u00 op het secretariaat
te Drongen.

Frans Vanackere

Kristof Schillewaert

Marc Lauwerysen

Voorzitter

Verslaggever

Secretaris
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