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Verslag RvB KHV 29/11/2017  
 
Aanwezigen: Frans Vanackere(voorzitter), Marc Lauwerysen, Jan Weckx, Roel Van Avermaet, 
Daniel Schillewaert, Kristof Schillewaert, Jean Bollen en Robrecht Vandenbrouck 
Afwezig: Lode Stragier 
 
 
1. Welkom van de voorzitter. 

De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering.  
 

2. Goedkeuring verslag vorige RVB (23/10/2017). 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

3. Agribex 2017. 
- Er komt een tentoonstelling van schapen en geiten. In totaal gaan er 14 rassen 
tentoongesteld worden. 
- Er worden afspraken gemaakt ivm transport van de stand, permanentie en opbouw 
stand.  
 

4. Verkiezingsreglement. 
Tijdens deze RvB gaan we de hervorming van de statuten en daarmee ook het 
verkiezingsreglement finaliseren. Bij het overlopen past de secretaris nog enkele 
woorden aan. Deze aangepaste versie van de statuten leggen we voor aan de leden 
van de Algemene Vergadering. Ook gaat de secretaris de oude en nieuwe statuten 
doormailen aan de leden van de AV. 
 

5. Brief Bert Dekkers 
Dhr Dekkers heeft een brief gestuurd aan het adres van de leden van de RvB en de 
leden van de rassencommissie Texel. In de brief merkt Dhr Dekkers op dat er enkele 
fouten staan en er enkele tekortkomingen zijn in onze databank. Verder staan er ook 
enkele opmerkingen in aangaande enkele reglementen binnen het ras Texel. 
De Rvb beslist om Dhr Dekkers een brief te sturen waarin we als RvB melden dat we 
de fouten in de databank zullen nakijken. De overige punten moeten worden 
bekeken door de rassencommissie Texel. 
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6. Afstammingscontrole 
Er zijn steeds meer klachten van de staalnemers van de DNA controle, dat het dikwijls 
moeilijk is om nog levende rammen te hebben bij de afstammingscontrole. Er komt 
een voorstel van een lid van de RvB om bij jaarlingrammen en ramlammeren een 
oorprik te doen bij de stamboekopname. Dan kan dit staal bewaard worden en 
gebruikt worden wanneer het nodig is. 
Voorstel wordt door de RvB aanvaard. 
 

7. Mail BDM RC 
de raad van bestuur heeft problemen met het aanstellen van jurylid voor de 
wedstrijd BDM op Agribex. De door RC BDM aangesteld jurylid heeft jaren alle 
reglement voor registreren aan zijn laars gelapt, er wordt gesteld dat een jurylid die 
de nationale prijskamp jureerd een voorbeeldfunctie heeft. 
 

8. Varia. 
-Vanuit de rassencommissie blauwe texelaar is er een fokreglement uitgewerkt om 
op verschillende kleurvormen binnen een kader te kunnen fokken. Dit fokreglement 
vraagt ook enkele aanpassingen aan de database. 
- De keuringen van het project melkschapen zijn bijna klaar. 
 

Werkpunten volgende RvB: 
- opstellen fokreglementen verschillende rassen 
- Mail ivm (blauwe-witte ram) die uit Nederland kwam brief fokker 
- daguitstap limburg 
- opvolging fouten database en aanpassingen blauwe texelaar 

 
 
 
       
Frans Vanackere    Marc Lauwerysen    
Voorzitter     Secretaris    
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