
Kleine Herkauwers Vlaanderen VZW 

 
Verslag raad van bestuur (RVB) KHV 19/05/2020. 
Door de coronamaatregelen gaat deze vergadering online door via Teams. 
 
Aanwezig: Robrecht Vanden Broeck, Marc Lauwerysen (secretaris), Frans Vanackere (voorzitter), 
Nikie Vantorre, Bart Hemeryck, Daniël Schillewaert, Pieter Vranckx, Norbert Vettenburg, Kristof 
Schillewaert, Jean Bollen, Geert Werbrouck, Dany Sery, Hanne Geenen, Roel Van Avermaet, Jan 
Weckx,  
Verontschuldigd: Iedereen aanwezig. 
 

1. Welkom van de voorzitter: 
De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en start de vergadering. 

 
2. Voorstelling Nikie Vantorre, secretariaat KHV ter vervanging van Claudine. 

Voorstelling verloopt vlot en er zijn geen verdere vragen. 
 

3. Goedkeuring vorig verslag 23/10/2019. 
Het verslag als dusdanig wordt goedgekeurd. 
Volgende bedenkingen en opmerkingen worden nog gegeven. 
Jan Weckx heeft een opmerking betreffende lid X. 
Uit goede bron weet men te melden dat er momenteel nog geen levering geweest is zoals 
beloofd, toch worden lammeren online te koop aangeboden bij lid X. 
Robrecht Vanden Broeck zal telefonisch contact opnemen en dit opvolgen. 

 
Woordje over Agribex: goed geëvolueerd was in zijn totaal een succes. 
Enkele aandachtspunten voor de toekomst: ivm Ovipiades 

 
a) Betere communicatie naar scholen toe. 
b) Vroeger starten met organiseren: mei? 
c) Leraren landbouwscholen sturen naar opleidingen  

 
4. Overzicht van de jaarrekening: 

Deze werd eerder doorgestuurd per mail naar iedereen door de secretaris. 
Overlopen van de resultaten rekening en de balans:  
Deze voorgestelde jaarrekening wordt unaniem goedgekeurd en zal zo dan ook voorgelegd 
worden aan de AV ter goedkeuring. 
 
Kleine opmerking door Nikie Vantorre: bij het inbrengen lammeren voor niet onliners zijn de 
kosten soms hoger dan de opbrengsten.  
Er wordt beslist om een forfaitair bedrag aan te rekenen van 10 euro vanaf 1 september 
2020! Dit zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de AV. 

5. Begroting 2020: 
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Deze werd ook al op voorhand doorgestuurd. De secretaris overloopt de opgestelde 
begroting. 
Deze wordt goedgekeurd mits enkele aanpassingen. 

a) Aanpassingen Falcoo databank: er wordt 5000 euro voorzien i.p.v. 2000 euro. 
b) Mutaties buitenland: aanpassing door effect corona: deze opbrengst wordt verlaagd 

van 5200 euro naar 3200 euro. 
c) Subsidies: Fokwaarde schatting KU Leuven wordt 21500 euro. 

Opstellen en bijhouden van de stamboeken blijft 49000 euro. 
d) De nieuwe begroting na aanpassing komt op -16519,74 €. 

Deze aangepaste begroting zal dan ter goedkeuring voorgelegd worden aan de AV. 
 

6. Contract Falcoo: 
Frans en Robrecht hebben samen gezeten met Falcoo om over het contract te 
onderhandelen. 
Er wordt een addendum toegevoegd aan het originele contract van 29/12/2004 met 
volgende punten 
 

a) Regeling van de indexering 
b) Wat valt precies onder onderhoud 
c) Eigendomsrechten 
d) Opzegtermijn (2jaar van beide kanten) 

 
Hanne Geenen oppert om een clausule toe te voegen waarin beschreven staat dat KHV 
eigenaar is van alle stamboekgegevens. 
Aangepast contract wordt toegelicht op de AV van 26 mei 2020. 

 
7. Planning keuringen en DNA staal afnames: 

Frans bezorgd de correcte te communiceren brief aan Nikie. 
Mensen aansporen dringend lammeren in te voeren en opkuisen stallijst. 
Einddatum terug sturen brief wordt verlengd naar 15 juni i.p.v. 31 mei. 
De provincies zullen richtlijnen ontvangen over hoe de afnames dienen te gebeuren 
Nikie zorgt voor lijst rammen waarvan reeds DNA werd afgenomen nog DNA dient 
afgenomen 
Robrecht is voor 2020 vrijwilliger om de DNA afnames van Oost-Vlaanderen op zich te nemen 
 
Discussie over geiten en melkschapen: 

a) Deze mogen in het geboorteboek komen. 
b) Pas na keuring komen ze in promotieboek. 
c) Indien ouders afgekeurd worden, kunnen ook hun lammeren niet meer in stamboek 

 
8. Varia: 

VLAM sponsering: op papier zetten wie is KHV t.o.v. VSH 
Algemene ledenvergadering: volgende toevoegen aan agenda 
 

a) Contract Falcoo ter toelichting 
b) Bij agenda punt over vastleggen lidgeld en aanpassing  tarieven  

Kristof merkt op dat online vergaderen vele voordelen heeft. 
 
Frans bedankt iedereen en de vergadering wordt afgesloten. 

 
Frans Vanackere Marc Lauwerysen Nikie Vantorre    
Voorzitter  Secretaris   Verslaggeefster 


