Algemene statutaire vergadering te Berlaar op 25 januari 2020
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. Gezien deze vergadering één maand vroeger dan gewoonlijk plaats vind en gezien
het nog nieuwjaarsmaand is wenst hij aan alle aan- en afwezigen NVBK’ers een gezond en sportief 2020 toe.
Deze uitzonderlijke, vroegere, vergadering bestaat uit twee delen. Het eerste deel met betrekking tot het
statutaire, het tweede deel in verband met de hervorming van de ringsport. Het bestuursorgaan vond dit de beste
optie teneinde de leden geen tweemaal dezelfde verplaatsing te laten maken, dit binnen een viertal weken.
Alvorens de voorzitter verder te gaat wenst hij met zen allen terug te denken aan overleden leden en dierbaren, Hij
vraagt één minuut stilte….
2. Aanwezigen
De aangesloten clubs worden afgeroepen door de
ondervoorzitter Oste Marc, in totaal 84. Na controle van
volmachten en formulieren wordt alles genoteerd.

Aanwezig – 37
Vzw - 32

Volmacht - 17

Afwezig – 30

3. Verslag van vorige vergadering 23/02/2019
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 2019/ begroting 2020
De boekhouding word voor het eerst gecontroleerd door de Fiscaliteit boekhouding VSDC en dit op dinsdag
28/01/2020 .De Nationale Penningmeester heeft reeds alles op papier. De cijfers, boekjaar 2019 worden
voorgelezen en van het nodige commentaar voorzien. Het boekjaar 2019 werd, zoals iedereen kon horen en zien,
afgesloten met een batig saldo. Tevens wordt de begroting voor 2020 voorgelezen.
De penningmeester Verhulst merkt op dat elk lid de cijfers, tot in detail uitgeschreven, mag en kan komen inkijken.
Daarna vraagt de algemene voorzitter de goedkeuring voor de jaarrekening 2019 en de begroting 2020.
Hierop keurt de Algemene Vergadering de jaarrekening 2019 en de begroting 2020 goed en geeft tevens kwijting
aan de Nationale Penningmeester en het bestuursorgaan NVBK.
5. Benoeming en ontslag leden bestuursorgaan (enkel VZW)
Uittredend en geen kandidaat meer : Leemans Francis “Antwerpen”
Volgende mandaten werden herkozen en dienen te worden bekrachtigd;
Voor de provincie Antwerpen: Oste Marc
Voor de provincie Brabant: Vandenberg Philemon
Voor de provincie Oost – Vlaanderen: Hamelrijk Jean –Marie
Voor de afdeling gehoorzaamheid: Van Ingelgem Francis
Nieuw : Voor de provincie Antwerpen: Pultyn Sven
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Na geheime schriftelijke stemming (enkel VZW clubs) blijkt dat elke kandidaat is verkozen als lid van het
bestuursorgaan NVBK. Algemeen Voorzitter Germain Pauwels hoopt om samen op een positieve manier verder te
bouwen aan de toekomst van ons verbond en dankt de aanwezigen voor het vertrouwen in deze mensen.
6. Overzicht sportjaar 2019 (algemeen).
Er werden in 2019 samen 98 evenementen aangevraagd:
-

- Ring 54 wedstrijden aangevraagd waarvan 7 afgelast. Tevens GPDP + 5 Provinciale + 3 Nationale
- Global 15 wedstrijden - Tentoonstelling 8 - Gehoorzaamheid 13 - Agility 1

Verder heeft de Voorzitter woorden van dank voor de inrichting van;
GPDP - Hever/Dender - Rijckevelde – inrichting cat 3 - Meerhout – inrichting cat 2 - Lessines – inrichting cat 1
Dank aan de clubs voor de inrichting van de 4 provinciale kampioenschappen.
Dank aan de commissie tentoonstelling voor de inrichting van 8 expo’s en het nationaal kampioenschap NVBK .
Dank aan de commissie global voor de inrichting van 15 wedstrijden + internationaal kamp.
Dank aan de commissie gehoorzaamheid voor de inrichting van 15 wedstrijden, en vooral de club Sint Bavo
Herentals voor de organisatie van het nationaal kampioenschap NVBK.
Dank aan alle keurders, aanvalsmannen, burgers en liefhebbers, kortom iedereen die mee hielp
wedstrijden en inrichtingen van het NVBK in verlopen jaar.

aan

Behaalde het Nationaal diploma aanvalsman “Ring”
- Goossens Youri, club 31 Paal.
Behaalde het Nationaal burgerdiploma “Ring”
- Vansteenkiste Birger club Aartrijke 229.
7. Sportjaar 2020
Aangevraagde manifestaties
96 evenementen aangevraagd
58 wedstrijden in ring (inclusief 4 Provinciale + 1 Nationale + 1 GPDP )
17 wedstrijden globalring + 1 internationale kampioenschap + 1 Nationaal kampioenschap
5 Tentoonstellingen + aankeuringen + kampioenschap
13 wedstrijden gehoorzaamheid + nationaal kampioenschap .
Ontslagnemende clubs
Asbeek (115) – Oevel (132) – Meeuwen ( 167) – Court St Etienne (272) - OLV Waver (311)
Nieuwe clubs
Koningshooikt (333) - Rijmenam (332) – Wakken ( 334) - HWTC Paal (336) – DK Sloeber (335) – Au moulin
d’Emeville (337)
Terug geactiveerd
Koekelare(260) - Boeldogs Damme (268)
Aanpassingen sportjaar 2020
Op de eerste plaats werd een nieuw systeem gelanceerd voor het inschrijven van wedstrijden en aanvragen van
werkboekjes. De kleine foutjes worden stilaan opgelost en stellen wij vast dat er ondertussen een 600 tal
inschrijvingen zijn afgewerkt. Gezien het beginstadium zo eenvoudig mogelijk werd gehouden, zal er toch
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binnenkort een wachtwoord voor de spelers bijkomen. Deze werkwijze is momenteel beschikbaar voor de
discipline ring en gehoorzaamheid maar wordt tegen 2021 veralgemeend.
Daaropvolgend zullen ook de clubs een login krijgen met wachtwoord en zal het mogelijk zijn om zelf hun gegevens
aan te passen.
Ook het ledenbestand zal toekomstgericht via deze weg worden toegevoegd of gewijzigd. De clubs zullen hiervan
op de hoogte gebracht worden via nieuwsbrieven, dit wanneer het systeem klaar is.
Vragen
Bij het nieuwe programma om in te schrijven kunnen we niet de e-mail of gsm terugvinden van de ingeschrevenen.
Dit klopt maar de inschrijving op zich bevat steeds een email van de afzender, zijnde persoonlijk of van zijn club. Wij
adviseren om bij gebreke van een adres gewoon de club te contacteren, teneinde mededelingen te doen.
8 - Fokkerij.
Er werd een nieuw fokkerijbesluit gepubliceerd in september 2019. Na controle op 18 januari 2020, werd door de
overheid, vertegenwoordigt door mevrouw Versmissen H., een volledige uitleg gegeven over dit nieuw besluit.
Tevens werkt momenteel alles volgens de regelgeving en blijft het NVBK erkend als stamboekorganisatie. Binnen
afzienbare tijd zullen nog veranderingen komen, voornamelijk op Europees vlak, doch dit dient eerst behandelt te
worden door onze politiek.
9 - Info:
Sinds januari 2019 staat op onze website dat de vzw clubs zich in orde moesten stellen met het UBO register. (de
uiteindelijke begunstigden of leden bestuursorgaan)
Nieuwe wetgeving voor de vzw. Sinds 1/01/2020 gaat de nieuwe wetgeving in voege. Oudere vzw hebben tot 2024
om hun statuten aan te passen. Alles valt nu onder het WVV (wetboek vennootschappen en verenigingen)
Let op; de nieuwe wetgeving word toegepast desondanks de statuten nog niet zijn aangepast.
Clubs die dit wensen kunnen een kopie aanvragen van deze nieuwe statuten. Deze zijn ons bezorgd via de club van
Torhout, die sinds 2020 een vzw is geworden.
Clubs die zich in orde stellen dienen een kopie van hun statuten (vzw) over te maken aan het NVBK.
Hondenmagazine wordt niet meer gemaakt. Meer dan de helft werd in 2019 niet gevraagd of afgehaald en is louter
om weg te smijten. Om die reden werd het lidgeld aangepast en dienen de clubs slechts 75.00 € te betalen in plaats
van 100.00 €.
De bestaande sportkalender wordt iets uitgebreider en alle andere info is te vinden op onze website,
www.nvbk.org
10 - Allerlei
Er zijn geen verdere vragen.
11 - Sluiting deel 1 (statutair gedeelte)
Nu is er een pauze van 10 minuten en dan gaan we over naar de bijkomende vergadering “hervorming discipline
ring”.
Hervorming ringsport
De voorzitter spreekt woorden van dank uit, vooral voor de mensen van de huidige ringcommissie, gezien hun
bezorgdheid over de achteruitgang in de ringsport en hun inzet om hiertegen iets te ondernemen.
Hij merkt op dat het niet moeilijk is om kritiek te leveren doch zelf positieve voorstellen geven is een andere zaak.
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Elke groep van de ringcommissie, liefhebbers, aanvalsmannen en keurders hebben meegewerkt om deze
hervorming tot stand te brengen. Uit alle afgewezen en overblijvende voorstellen werd een compromis gevonden
die de huidige hervorming tot stand heeft gebracht.
De volledige tekst is te lezen op onze website www.nvbk.org rubriek “ring”.
Gelet op het feit dat er nog enkele regelgevingen ontbreken worden deze tijdens deze vergadering besproken en
vastgelegd.
* Ik heb een categorie 3 hond mag ik spelen in cat. 2? Neen, in een open categorie wedstrijd moet je in je eigen
categorie spelen .
* Met een categorie 3 en/of 2 mag men wel aan een categorie 1 deelnemen, weliswaar onder één en dezelfde
ranking van de categorie 1. Dus hier is geen afzonderlijke ranking voorzien.
* Er wordt ook gevraagd om slechts één opzoekhokje te gebruiken in een categorie 3/2. Vergadering vind dit een
goed idee en dit werd tevens door de meerderheid van de keurders aangenomen.
Deze punten zullen vermeld worden in de hervorming.
Na nog enkele vragen en opmerkingen merkt de voorzitter op dat alles zal geevalueerd worden. Niemand kan
voorspellen wat en hoe dit nieuw systeem zal werken. Het is steeds mogelijk aan te passen waar nodig en de
ringcommissie zal dit na enkele maanden reeds bespreken.
De voorzitter sluit de vergadering met volgende woorden “elke liefhebber en elke club zal zich positief en sportief
moeten opstellen, dit om onze reeds verkleinde groep te behouden en te beschermen”.
Enkel door samenwerking kan onze ringsport overleven.
Verder dankt hij allen voor de constructieve en sportieve medewerking. Hij wenst allen een sportief nieuw seizoen
toe en alvast een behouden thuiskomst.
I.o.v. bestuursorgaan
Verhulst Marc
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