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Statutaire Vergadering gehouden te Berlaar op 23 – 02 – 2019
1. Openingswoord
Algemeen Voorzitter “G. Pauwels” heet allen van harte welkom en dit in naam van het ganse bestuur, hij
hoopt op een constructieve vergadering. Alvorens door te gaan wenst hij met zen allen terug te denken aan
overleden leden en dierbaren, Hij vraagt één minuut stilte….
De voorzitter dankt alle leden, liefhebbers en supporters voor hun steun, lidmaatschap en vooral het
vertrouwen in het NVBK. Dankzij die steun hebben wij kunnen overleven en doorgroeien naar een groot
verbond, tevens bestaat het NVBK 55 jaar voor deze gelegenheid wordt aan alle aanwezigen een drankje
aangeboden.
2. Aanwezigen
Na controle van volmachten en formulieren “spreek en
stemrecht” worden de aangesloten clubs afgeroepen door
de ondervoorzitter Oste Marc, in totaal 82.

Aanwezig –
27
Vzw 33

Volmacht –
21

Afwezig –
34

3. Verslag van 24/2/’18
De algemene voorzitter Pauwels Germain leest het verslag voor, nadien kunnen vragen gesteld worden. Daar
er geen vragen/opmerkingen zijn wordt het verslag aangenomen.
4. Jaarrekening boekjaar 2018/ begroting 2019
De Nationale Penningmeester heeft alles op papier. De cijfers, boekjaar 2018 worden voorgelezen en van de
nodige commentaar voorzien. Deze werden eerder ter controle aangeboden bij het accountantskantoor
Declercq – DePauw BVBA. Via steekproeven werden er geen onregelmatigheden vastgesteld. Het boekjaar
2018 werd, zoals iedereen kon horen, afgesloten met een batig saldo. Vooral de afdeling “stambomen” blijft
succesvol. Ook de begroting 2019 wordt voorgelezen. Iedereen mag en kan de cijfers, tot in detail
uitgeschreven, komen inkijken. Daarna vraagt de algemene voorzitter de goedkeuring voor de jaarrekening
2018 en de begroting 2019. Hierop geeft de Algemene Vergadering kwijting aan de Nationale
Penningmeester en de leden van de Raad van Bestuur in verband met de jaarrekening 2018 en de
begroting 2019.
5. Benoeming en ontslag leden raad van bestuur (VZW)
Ontslagnemend : Van Hove Kevin (West-Vl) – Vanderheyden Guido (Brab).
Volgende mandaten dienen te worden bekrachtigd;
Voor de provincie West Vlaanderen, Leenknegt Pascaline
Voor de provincie Brabant ,Vandenberg Philemon
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Na geheime schriftelijke stemming (enkel VZW clubs) blijkt dat elke kandidaat is verkozen als lid van het
Nationaal Bestuur (RvB). Algemeen Voorzitter Germain Pauwels” hoopt om samen op een positieve manier
verder te bouwen aan de toekomst van ons NVBK.
6. Overzicht sportjaar 2018 (algemeen).V
De voorzitter heeft woorden van dank aan alle keurders, controleurs, aanvalsmannen, burgers, ……, kortom
aan iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen aan wedstrijden en inrichtingen onder de vlag van het
NVBK.
Er werden in 2018 samen 98 evenementen aangevraagd
- - ring 61 aangevraagd waarvan 11 afgelast + 9 prov – nat - gpdp
- - global 16 wedstrijden waarvan 1 afgelast
- - shows 6
- - gehoorzaamheid 6
- - agility 1
Verder heeft de Voorzitter woorden van dank voor de inrichting van;
Beerzel voor de inrichting van de GPDP
Meerhout – inrichting cat 3
Olen – inrichting cat 2
Hever – inrichting cat 1
Dank aan de clubs voor de inrichting van de 5 provinciale kampioenschappen.
Dank aan de commissie tentoonstelling voor de inrichting van 6 expo’s en het nationaal kampioenschap
NVBK .
Dank aan de commissie global voor de inrichting van 16 wedstrijden + internationaal kamp.
Dank aan de commissie gehoorzaamheid voor de inrichting van 6 wedstrijden, en de club Eeklo voor de
organisatie van het kampioenschap
Dank aan alle keurders, aanvalsmannen burgers en liefhebbers, kortom iedereen die mee hielp aan
wedstrijden en inrichtingen van het NVBK in verlopen jaar.
Behaalde het Nationaal diploma aanvalsman “Ring”
- De Bleser Glenn, club Wilrijk.
Maertens Pieter Jan, club Rumbeke.
Behaalde het Nationaal burgerdiploma “Ring”
- Kennes Tom club Nijlen
Benoemd als regionaal keurder Ring
- Denblyden Andy
Geets Francis
7. Sportjaar 2019
Aangevraagde werkboeken
-

Ring – 35
Gehoorzaamheid – 18
Global – 24
Agility – 6 .
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Aangevraagde manifestaties
99 evenementen aangevraagd
62 wedstrijden in ring (inclusief 4 provinciale + 3 nationale + 1 gpdp)
15 wedstrijden globalring + 6 internationale waarvan + 1 internationaal kampioenschap
8 tentoonstellingen + aankeuringen + 1 kampioenschap
13 Interfederale gehoorzaamheid + nationaal kampioenschap .
2 agility

Ontslagnemende clubs
Heusden – OH Aartrijke – Sas Roeselare 110 – Bassevelde 215.
Nieuwe clubs
Oostduinkerke 327 – Anderlecht 328 - Stekene 330 – 4 buitenlandse clubs
Nieuw
Ringcommissie is gevormd en bestaat uit drie groepen Liefhebbers – keurders – aanvalsmannen
Zie website of hondenmagazine voor de verantwoordelijken .
Overgangen van categorieën .
Een hond die start in categorie 3 gaat over naar categorie 2, dit na het behalen van 10 maal 300 punten. Let
wel: Ook elke deelnemer, vermeld op het programma van het Nationaal kampioenschap evenals de reserves,
gaan het jaar daarop automatisch over naar categorie 2.
* Categorie I - Categorie 2 naar 1
Een hond van categorie 2 gaat over naar categorie 1, dit na het behalen van 8 maal 320 punten.
Let wel: Ook elke deelnemer, vermeld op het programma van het Nationaal kampioenschap evenals de
reserves, gaan het jaar daarop automatisch over naar categorie 1.
Om deel te nemen voor de nationale kampioenschappen zijn uw 6 beste wedstrijden die mee tellen dit is
voor iedere categorie.
Code A
Je mag 3 maal code A in een sportjaar krijgen.
Bij de 3de maal in het zelfde sportjaar kan je niet meer verder spelen in deze, ook geen kampioenschappen.
Telkens bij een code A is er altijd een maand schorsing.
De Code A vervalt het volgende sportjaar.
Aanpassingen wedstrijden 6 per categorieën (voor 2019) .
Om zich te selecteren voor het nationaal kampioenschap Cat 1 zullen de wedstrijden die nodig zijn van 10
naar 6 gebracht worden. Ook voor Cat 2 is 6 wedstrijden voldoende.
Fokkerij .
Aanpassingen en of mededelingen zullen op onze website geplaatst worden in de rubriek “fokkerij”.
De enige noemenswaardige verandering is de mogelijkheid tot het bekomen van een “registratie certificaat”.
Honden die niet voldoen aan de voorwaarden om een stamboom te bekomen, kunnen eventueel opgenomen
worden in een afzonderlijk register en bekomen een dergelijk certificaat. Let wel, deze zijn niet tot de fok
toegelaten alvorens ze aan de bestaande voorwaarden voldoen.
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Alle noodzakelijke informatie over betrokken hond zal daarop vermeld worden, ook de eventuele
ontbrekende onderzoeken en/of regelgeving.
9. Allerlei
- De commissie gehoorzaamheid staat niet in het Hondenmagazine
- Piet Bogaert bonuspunten om meer te spelen nu niet meer met dit voorstel 6 wedstrijden per categorie.
Dit blijft nog altijd geldig. Of dit alles een invloed zal geven op het gedrag van de inschrijvingen valt af
te wachten.
-

Er wordt in 2019 aan een vereenvoudiging van het ringreglement gewerkt, dit samen met de nieuwe
ringcommissie. Er zal gestreefd worden om alles afgewerkt te krijgen voor 2020.

10. Sluiting
De voorzitter dankt allen voor de constructieve en sportieve medewerking. Hij wenst allen een sportief
nieuw seizoen toe en alvast een behouden thuiskomst.
Secretaris RvB
Verhulst Marc
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