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VERSLAG RVB KHV 27/03/2019 
 

Aanwezig: Robrecht Vanden Broeck, Daniël Schillewaert, Pieter Vranckx, Norbert Vettenburg, Dany 
Sery, Marc Lauwerysen (secretaris), Kristof Schillewaert, Jan Weckx, Jean Bollen, Geert Werbrouck, 
Frans Vanackere (voorzitter) 
 
Verontschuldigd: Roel Van Avermaet. 
Niet aanwezig: Hanne Geenen, Bart Hemeryck. 
 
 

1. Welkom van de voorzitter 

De voorzitter verwelkomt de aanwezigen van de vergadering. 
 

2. Goedkeuring verslag vorige RVB 03/01/2019. 

Het verslag van 03/01/2019 wordt goedgekeurd zonder opmerkingen. 
 

3. Jaarrekening 2018, toelichting en bespreking goedkeuring. 

De secretaris overloopt de jaarrekeningen van 2018. Voor het drukken van nieuwe 
rassenfiches werd reeds 4000 € in kosten geboekt. Deze zullen in 2019 gedrukt worden. 
De besproken jaarrekening 2018 wordt unaniem goedgekeurd door de RVB en zal zo ter 
goedkeuring voorgelegd worden aan de AV. Wel wordt er nogmaals gezocht naar het 
onderhoudscontract met Falcoo (navraag bij het ministerie of zij een kopie in hun bezit 
hebben?). Frans en Robrecht bezoeken Falcoo nog en stellen een nieuw contract op indien 
het vorige niet kan gevonden worden.  
 

4. Begroting 2019, toelichting en bespreking, goedkeuring 

De secretaris overloopt de opgestelde begroting. De RVB denkt nog 10 000€ extra te moeten 
budgetteren in het kader van de nieuwe Europese Fokkerijverordening voor aanpassingen 
aan de database en het online-programma. Daarnaast ook nog 3000 € extra voor DNA-
staalname bij de keuringen.  
Mits deze aanpassingen nog zal deze begroting dan zo ter goedkeuring voorgelegd worden 
aan de AV. 
 

5. Rassenfiches 

Zijn reeds gebudgetteerd in 2018, maar dienen nog herwerkt te worden door de RC’s. Zij 
dienen de inhoud op punt te stellen en degelijke foto’s aan te leveren. Nieuwe rassenfiches 
broodnodig tegen de beurs van Agribex. 
 

6. Zoötechnische certificaten volgens nieuwe fokkerijverordening. 

De ingediende zoötechnische certificaten worden overlopen en een aantal aanpassingen 
dienen nog te gebeuren op vraag van het Ministerie. Frans en Robrecht nemen deze mee 
naar het overleg met Falcoo. 
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7. DNA-staalname bij keuringen? 

We wensen een DNA-databank aan te leggen van alle gekeurde rammen om zo de DNA-
analyses vlotter te laten verlopen. In 2018 werden 250 ramlammeren aangekeurd en 177 
jaarlingrammen. Kostprijs per vloeitje is 5 €. Er dient in de begroting 3000 € voorzien te 
worden hiervoor. 
 
 

8. Samenwerking VPF 

Het samenwerkingscontract met VPF vervalt op 1/7/2019. De RVB kiest ervoor om de 
samenwerking met VPF verder te zetten. Er dient een degelijke opvolging voorzien te worden 
voor Claudine die in 2020 op pensioen gaat. We proberen met VPF nog te vergaderen voor 
de AV van 17/04/2019. 
 

9. Varia 

 Evaluatie Agriflanders: zeer goed gelegen standplaats, prijskamp was goed 

georganiseerd met een goede locatie en veel kwalitatieve dieren. 

 Agribex: waarschijnlijk zal de prijskamp doorgaan op donderdag ipv zaterdag.  

 Melkcontrole geiten: lijkt financieel moeilijk haalbaar 

 Zwoegerziekte: er is een licht gewijzigde beslissingsboom goedgekeurd.  

 
       
Frans Vanackere    Marc Lauwerysen    
Voorzitter     Secretaris    
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