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VERSLAG RVB KHV 07/08/2019 
 

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

1.    Welkom van de voorzitter. 
 
2. Goedkeuring verslag vorige RVB (27/03/2019). 

Geen opmerkingen. 
 

3. Finaciële toestand. 
De secretaris overloopt met de RvB de inkomsten en kosten van de vereniging. Er 
moeten nog enkele grote kosten binnenkomen. Zoals keuringen, Falcoo, enz. Er zal 
volgens de secretaris voldoende buffer zijn om alles te kunnen betalen. 
 

4. Rassenfiches en opdate site 
- De secretaris heeft de voorzitters van de verschillende rassencommissies een mail 

gestuurd met de vraag hun fiches op te maken tegen eind september. De 
rassenfiches moeten aangepast worden volgens de nieuwe fokprogramma’s die 
door de rassencommissies vorig jaar bij KHV zijn ingediend. 
Ook de specificaties voor nieuwe foto’s gaat de secretaris doorgeven. Het 
secretariaat gaat bij enkele drukkerijen prijs vragen om het drukwerk te maken. 

- De fokprogramma’s moeten op de site gezet worden. De RvB beslist om bij elk ras 
afzonderlijk het betreffende nieuwe fokprogramma te plaatsen.  

- Enkel het Europese zöotechnisch certificaat plaatsen we op de site. Dit certificaat 
is het enige erkende door de Europese verordening. Robrecht kijkt de website na 
en schrijft een nieuwe tekst om op de site te plaatsen. 

 
5. Vacature administratief medewerker, plan van aanpak. 
 

Claudine gaat volgend jaar in mei op pensioen. De Rvb meent dat we tijdig moeten 
zoeken naar een nieuwe administratieve kracht. De secretaris heeft een vacature 
opgesteld. We overlopen samen deze vacature. De Rvb moet ook een standpunt 
innemen ivm de verloning van onze nieuwe medewerker.  
De secretaris neemt contact op met sociaal secretriaat Accerta, ivm de verloning van 
een administratief medewerker. Het is belangrijk dat we binnen het budget blijven en 
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dat we weten wat het ons gaat kosten op termijn. Ook onze onderhandelingsmarge 
zouden we te weten moeten komen. 
We plaatsen de vacature op de site van KHV, VDAB. We sturen ook een mailing naar 
de fokkers. 
 

6. Agribex 2019. 
De prijskamp gaat door op donderdag 5 december. We gaan waarschijnlijk een ganse 
dag moeten vullen. 
We organiseren een gezamenlijke tentoonstellings stand met AWOC/AWE ivm de 
rassencollectie. Elke organisatie behoud zijn eigen stand.  
Agribex is wel vragende partij om een attractieve organisatie op poten te zetten. 
  

7. Keuringen & Dna staalnames dekrammen. 
Er zijn aanpassingen gebeurd in de databank ivm ingeven van de keuringen. De RvB 
overloopt de aanpassingen en de nog aan te passen items in de databank. Er gaat een 
handleiding gemaakt worden waar alles netjes gaat uitgelegd worden ivm het 
ingeven van de keuringsgegevens.  
Van alle te keuren rammen moet er vanaf dit jaar een DNA staal genomen worden. 
Op de web site staat er een document waar de stamboekkeurders alle 
stamboeknummers van de rammen per fokker moeten noteren. De stalen worden 
per fokker bewaard bij KHV. De staalname en onderzoeksdatum worden door het 
secretariaat geregistreerd in de databank. 
 

8. Zoötechnische certificaten. 
We overlopen het definitieve door de overheid goedgekeurde certificaat. 
 

9. Varia 
- Zou het mogelijk zijn om op de stallijst een systeemdatum op te plaatsen. 
- Brief ivm fraude bij Zwartblesfokker. Deze brief werd reeds op de vorige AV  

doorgenomen. De RvB beslist dat de betrokken fokker geen officiële functie 
gedurende deze bestuursperiode kan opnemen (vb stamboekkeurder, ...). De 
fokker krijgt ook jaarlijks DNA controle. 

 
 
 
 

Frans Vanackere    Marc Lauwerysen     
Voorzitter     Secretaris    
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