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VERSLAG RVB KHV 09/04/2018
Aanwezig: Frans Vanackere (voorzitter), Pieter Vranckx, Danny Serry, Norbert Vettenburg,
Kristof Schillewaert, Jean Bollen (ondervoorzitter), Jan Weckx, Geert Werbrouck, Robrecht
Vanden Broeck, Marc Lauwerysen (secretaris), Hanne Geenen (Vlaamse Overheid)
Verontschuldigd: Daniël Schillewaert, Roel Van Avermaet, Bart Hemerijck
Plaats: Secretariaat KHV (Drongen)
1. Welkom van de voorzitter.
De voorzitter verwelkomt de aanwezigen van de vergadering en kondigt de
verontschuldigden aan.
2. Goedkeuring verslag vorige RVB 20/03/2018 en 29/11/2017 (toevoeging)
Het verslag van 20/03/2018 wordt goedgekeurd. Er wordt opgemerkt dat het verslag
van 29/11/2017 ook nog niet goedgekeurd werd. Na lezing wordt ook dit verslag
goedgekeurd.
3. De jaarrekening 2017, toelichting, bespreking en goedkeuring.
De secretaris overloopt de jaarrekening zeer grondig en geeft toelichting bij de
verschillende kosten en opbrengsten en over het eindresultaat.
De commissaris van de rekeningen vraagt opheldering i.v.m. het onderhoudscontract
met Falcoo. Gezien geen van de partijen het contract heeft, zullen we een oplijsting
maken van de uitgevoerde taken door Falcoo voor werkjaar 2017. Ook proberen we
voor de toekomst een nieuw onderhoudscontract aan dezelfde prijs te bekomen bij
Falcoo.
De RVB keurt de jaarrekeningen goed om voor te leggen aan de Algemene
Vergadering.
4. De begroting 2018, toelichting en bespreking goedkeuring
De secretaris overloopt een voorlopig opgestelde begroting en geeft toelichting aan de
RVB. Personeelskosten dienen nog herschikt te worden daar er op het project van
Belgische Melkschaap in 2018 geen personeelskosten meer kunnen geboekt worden.
Er dient een nieuw contract opgemaakt te worden tussen KHV en KU Leuven. Robrecht
zal deze werkgroep leidden. Verder wordt de begroting (met wijziging van koste
project BM) goedgekeurd door de RVB en kan deze worden voorgelegd aan de AV.
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5. KHV vertegenwoordigingen in organisaties en commissies.
Na de verkiezingen van de nieuwe RVB worden de vertegenwoordigingen herverdeeld.
Commissie
FOD
FAVV
AVP
Agribex
Agriflanders
AWEOC
VSH
Praktijkcentrum KH
KU Leuven

effectief
Frans
Norbert
Kristof
Frans
Frans
Frans
Daniël
Roel
Robrecht
Roel
Kristof

reserve
Norbert
Frans
Frans
Kristof
Kristof
Daniël
Jean

6. Toelichting bij nieuwe fokkerijverordening door Hanne Geenen
Hanne Geenen (Vlaamse Overheid) geeft overloopt uitvoerig de nieuwe
fokkerijverordening en geeft uitleg hierover. Hanne zal dit ook verduidelijken op de
samenstellingsvergadering van de nieuwe rassencommissies. De RVB zal hierover
regelmatig vergaderen (eventueel in kleinere werkgroepen).
7. Varia








Het dalend aantal leden baart de RVB zorgen. We kijken om een soort
welkomstfolder te maken voor beginnende leden omdat we merken dat
beginnende leden vaak afhaken na enige tijd. Doel hiervan is om de nieuwe
leden beter te informeren en op weg te helpen in de administratie,
activiteiten,… rondom het stamboekgebeuren.
Problematiek Hertegeit: omwille van de kleine populatie (inteelt) willen we een
project opstarten vergelijkbaar met het Belgisch Melkschaap. Om de kostprijs
te beperken proberen we om de inteelt te berekenen via de afstammingen in
de databank. Uit het onderzoek naar het Belgisch Melkschaap bleek dit zeer
betrouwbaar te zijn.
Melkcontrole en weeggegevens: de vraag komt om een project op te starten
rond melkcontrole zodat we de fokkers kunnen informatie aanbieden hierover.
Er wordt opgemerkt dat slechts heel weinig fokkers effectief melken. Een
alternatief zou kunnen zijn dat we enkele professionele melkers hierbij
betrekken.
Nieuwe website: we overlopen de vernieuwde website. Hierbij komen enkele
opmerkingen naar voor die we in een werkgroep zullen overlopen met de
webmaster voordat de website publiek gemaakt wordt.
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