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VERSLAG RVB KHV 23/10/2017 
 

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) 

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 (23/10/2017). 

Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen. 

 

3. Toelichting aantrekking nieuwe fokkers door Bart Clement. 

Bart Clement (suffolk fokker) komt een pleidooi houden om de stamboekfokkerij 

aantrekkelijker te maken en op deze manier nieuwe en jonge fokkers aan te trekken 

tot de stamboekfokkerij.  

We blijven echter geconfronteerd met de door ons reeds gekende problemen: krap 

budget binnen KHV, veel fokkers haken na enkele jaren af omwille van verschillende 

redenen (onbevredigende prijskamp resultaten versus hoge verwachtingen, kostprijs 

van grond, voeder e.d. ; rendabiliteit van schapenhouderij in het algemeen,...) 

We blijven dit echter in gedachten houden en proberen om op nieuwe ontwikkelingen 

binnen de sector in te spelen om hiermee ons ledenaantal op peil te houden/ te 

verhogen. 

 

4. Website KHV. 

Er is een overleg geweest met MEGADESIGN en deze heeft een goede en vertrouwde 

indruk nagelaten. De toezegging voor de bouw van de nieuwe website is toegezegd en 

zou moeten klaar zijn tegen eind 2017. Er zal aan de rassencommissies gevraagd 

worden om nieuwe foto’s (voldoende zwaar) door te sturen aan de RVB om zodoende 

de website helemaal te kunnen verfrissen.  

 

5. Agribex 2017 

Er komt deze editie hoogstwaarschijnlijk geen gezamenlijke tentoonstelling met AWE, 

hoewel de mensen van de schapen binnen AWE wel vragende partij zijn. Vanuit AWE 

werd beslist om de schapen samen met de andere dieren (koeien, varkens) op hun 

stand tentoon te stellen.  

Op een volgende RVB zullen verdere afspraken gemaakt worden omtrent opzetten van 

de stand, permanentie, organisatie prijskamp e.d. 

 

6. Verkiezingsreglement 

Het verkiezingsreglement wordt aangepast zodat de ingewikkelde procedure omtrent 

de verkiezingen vereenvoudigd wordt en er flink bespaard kan worden op het 
verzenden van kiesbrieven en kandidatuurstellingen.  
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Belangrijk is het wegvallen van de 4 beleidsdomeinen en het vervangen door 2 

geledingen (vleesschapen enerzijds en geiten en melkschapen anderzijds). Ook de 

samenstelling van de Raad Van Bestuur zal anders bepaald worden (à rato van het 

aantal leden per geleding). 

 

7. Varia 

 

 
Frans Vanackere  Kristof Schillewaert   Marc Lauwerysen 
    
Voorzitter   Verslaggever    Secretaris 
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