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Verslag RVB KHV 27/12/2021 via teams: 
 
Aanwezig: Robrecht Vanden Broeck, Frans Vanackere (voorzitter), Marc Lauwerysen (secretaris), 
Nikie Vantorre, Daniël Schillewaert, Roel Van Avermaet, Geert Werbrouck, Kristof Schillewaert Jean 
Bollen, Jan Weckx, Norbert Vettenburg, Vranckx Pieter, Bart Hemeryck, Hanne Geenen. 
 
Verontschuldigd: Dany Sery. 
 
1. Welkom van de voorzitter: 
 
Frans Vanackere heet iedereen welkom en opent de vergadering om 19u35. 
 
2. Goedkeuring en opvolging verslag vorige RVB op 26/01/2021 
 
Er zijn geen opmerkingen bij dit verslag en deze wordt dusdanig unaniem goedgekeurd. 

 
 
3. Voorbereiding van de statutaire verkiezingen begin 2022: 
 
Verkiezingsreglement wordt overlopen. 
 
Enkele veranderingen: 
1) De kandidaatstelling dient ten laatste op 3/01/2022 verstuurd te worden (poststempel). 
2) Er komt een nieuwe verdeling in de raad van bestuur nl 16 plaatsen bij de schapen en 4 bij de 
geiten. 
 
 
4. Mededeling Falcoo: 
 
De eigenaar is overleden en vanaf heden zal alles overgenomen worden door de programmeur Peter 
Warné. 
 
 
5. Wijziging aangebracht in het Falcoo programma: 
 
Kleur werd toegevoegd bij de schapen / de naam wordt verwijderd om plaats te creëren. 
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Borstbreedte komt extra op de keuring/aankeuring. 
Twee types melkschapen: EPS=stamboek, CPN=niet stamboom. 
 
6. Stand van zaken ovinpiades: 
 
2 november opleidingsdag bij Familie Schillewaert en bij Lode Baert. Dit was weer super in orde, 
Dikke proficiat hiervoor. 
 
Er komt een selectiedag om 2 Walen en 2 Vlamingen naar Parijs te sturen maar we wachten nog 
even af of Parijs wel degelijk door zal gaan. 
 
Zowel de leerlingen als de leerkrachten hadden een positieve ingesteldheid en waren zeer 
enthousiast. 
 
 
7. Gemaakte kosten Agribex: 

Cataloog is afgewerkt en de factuur werd ontvangen door Frans. 

Verder werd er 514 euro uitgegeven aan trofeën. De plaketten voor de deelnemers werden begroot 
op 730 euro en de uiteindelijke kost komt op 370 euro. 

Er werden hemden besteld: Embleem/logo op borst 6 euro, op rug 16 euro. 

8. Controverse met SLE over het ingeven van de lammeren: 

Frans blijft bij deze beslissing en wil niks meer veranderen. 

9. Erkenning Belgische Hertegeit: 

De aanvraag is verstuurd, normaal zal dit geen probleem zijn. Zie powerpoint Robrecht voor meer 
info. 

10. Varia: 

-De Proviciale vereniging van schapen Limburg doet de boeken toe. Het lidgeld van hun leden zal 
vanaf 2022 rechtreeks via KHV verlopen. 

-Bij de keuringen kan nu maximaal bekkenbreedte 15 ingevuld worden dit zal veranderen naar 20. 

 

Frans bedankt iedereen en de vergadering wordt afgesloten omstreeks 21u53 
 

Frans Vanackere Marc Lauwerysen Nikie Vantorre    
Voorzitter  Secretaris   Verslaggeefster 

 
 
 
 
 

 


