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Verslag RVB 20/10/2021. 
 
Aanwezig: Robrecht Vanden Broeck, Marc Lauwerysen (secretaris), Frans Vanackere 
(voorzitter),Roel Van Avermaet, Pieter Vranckx, Bart Hemeryck, Hanne Geenen (teams), Jean 
Bollen, Daniël Schillewaert, Kristof Schillewaert, Geert Werbrouck, Norbert Vettenburg, Jan 
Weckx, Nikie Vantorre. 
 
Verontschuldigd: Dany Sery. 
 
1. Welkom van de voorzitter: 
Frans Vanackere heet iedereen welkom en opent de vergadering om 19u51 op de nieuwe 
locatie te Maldegem. 
 
2. Goedkeuring verslag RVB 21/04/2021 
 
Nikie stuurt het document ivm wormresitentie nogmaals door naar de texelaar fokkers en 
doet dit nogmaals in Februari. Verder zijn er geen opmerkingen bij dit verslag en deze wordt 
dusdanig unaniem goedgekeurd. 
 
Hanne heeft enkele meldingen tussendoor: In Gent zit een Professor die zich verdiept in 
wormresistentie bij paarden en geeft hierover voordrachten, kan interessant zijn voor de 
schapenfokkers ook. 
 
De export maatregelen voor Groot-Brittannië worden verlegd naar eind 2022. 
 
3. Rekeningen 2021: 
 
Marc overloopt de huidige toestand en laat weten dat er nog enkele grote facturen 
achterkomen tegen het einde van het jaar. 
 
4. Agribex: 

 
Agribex start op 10/12/2021 
 
1) De inschrijvingen blijven onveranderd. 
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2) Samen met onze Waalse collega’s zal er een cadeau voorzien worden voor de fokkers. 
Deze zal gefinancierd worden met geld die nog op de rekening van Agribex aanwezig is van 
voorafgaande jaren. 
3)Verandering van de reglementen: 
 a) Franse Texelaar mag vermengd worden met Engels bloed. 
 b) Betalingen dienen te gebeuren voor 08/11/2021 of de deelname zal geweigerd 
worden. 
 c) Gecoupeerde staarten zijn niet toegelaten. 
 d) (overdreven) Toiletteren is niet toegestaan. (hakken, kaken, staarten wel 
toegestaan) 

Er wordt een vrijwilliger gezocht om dit te controleren en indien nodig de toegang tot 
de ring te weigeren. 
e) In Waregem was er een controle van het FAVV omdat er gesjoemeld wordt met 
bloedresultaten, er werden 10 positieve dieren gevonden. Om controles en 
problemen te vermijden wordt er een voorstel gedaan om namen en certificaten van 
alle deelnemers vooraf naar het FAVV te sturen om zo te controleren of de 
certificaten van zwoegervrij nog geldig zijn op de dag van de keuring. 

4) Fotograaf: Sarah Reekmans vragen. 
5) Frans vraagt goedkeuring om de stand te vergroten van 6.5m op 10m naar 7.5m op 10m. 
Dit wordt telefonisch onmiddellijk goedgekeurd. 
6) Opbouw van de stand wordt voorzien op zaterdag 04/12/2021 om 10u00, hiervoor heeft 
men 7 personen nodig. 
7) Om de bezoekers van koffie te kunnen voorzien is de aankoop van 2 koffiezetapparaten 
nodig. Frans zal hiervoor kijken. 
8) Opleiding Vlaanderen: 6 scholen vaardigen elk 4 lln. Af. 
Les ter voorbereiding zou op één van volgende data kunnen doorgaan: 13/20/27 november 
2021 op het bedrijf van de familie Schillewaert.  

 
5. DNA controle: stand van zaken: 
 
De laatste stalen zullen zo vlug mogelijk aan het secretariaat bezorgd worden. 
 
6. Aanpassingen database en aanpassing controles bij ingave lammeren 2022: 

 
Lammeren geboren voor 1 mei zullen na 30 mei niet meer via de online database kunnen 
ingevoerd worden. Dit zal enkel nog mogelijk zijn via het secretariaat (betalend). 
 
7. Verkiezingen reglement 2022. 
 
De Texelaars hebben momenteel 3 verschillende ras commissies en dit zal veranderen naar 
1. Verder blijven de reglementen ongewijzigd. 
 
8. Varia 
 
a) E-Loket: toegang voor werknemers, lokale beheerders en verantwoordelijke. De 
formulieren worden ter plaatse ingevuld en opgestuurd naar Hanne. 



b) Adres wijzigen in KBO en in de statuten (hiervoor is een aanpassing van de statuten 
vereist) 
c) De met uitsterven bedreigde rassen : Belgisch Melkschaap en de SLE-rassen krijgen 
subsidie en er wordt een aanvraag tot uitbreiding ingediend voor de Belgische Hertegeit.  
 Stap 1: Fokprogramma wijzigen van Hertegeit naar Belgische Hertegeit 

Stap 2: Formele aanvraag indienen tegen eind 2021. Hiervoor dient men te bewijzen 
dat het ras met uitsterven is bedreigd en wordt er derogatie aangevraagd. Deze twee 
hoeven niet samen te gebeuren. Verder dient er nagekeken te worden of dit ras in 
aanmerking kan komen voor een premie. 

d) De km-vergoeding verhoogd naar 0,37 euro/km en dit vanaf 01/12/2021 met uitzondering 
van de km’s voor de keuringen van 2021. 
e) Jean heeft een voorstel om een prijskamp te organiseren voor geiten op het domein van 
Bokrijk en wil weten of KHV hierin kan sponseren. Het bestuur wil trofeeën voorzien. 
 
Frans bedankt iedereen en de vergadering wordt afgesloten omstreeks 22u30. 
Frans Vanackere  Marc Lauwerysen Nikie Vantorre    
Voorzitter   Secretaris   Verslaggeefster 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


