Algemene ledenvergadering GMVB , 18 februari 2018.
Aanwezig bestuur: Rogier Peeters, Johan Laureys, Tom Vanvlasselaer, Willy Ghijs, Ries
Van Wanrooy, Johan Roels, Patricia Hellmich, Ele Peeters, Natasja Torfs.
Verontschuldigd: Marc Bieseman, Andy Machtelings.
Aanwezig leden: Kris, Martine Schuermans, Chantal Geukens, Jan Van Rompaey, Nils
Blokhuys, Gerd Blokhuys, Annick Wagemans, Lucia Achten, Yvonne Schaerlaeckens, Dirk
Van Rie, Ghislain Donders, Sandra Van Looy, Peter Dupont, Jill Peeters, Heidi Perseyn,
Kimberly Willaert, Bruno Willaert, Ineke Cumps.
Verontschuldigd:
1.De rastentoontstelling zal plaatsvinden op de terreinen van hondenschool Grasheide,
pastorijstraat 2 te Putte.
Het huren van terrein en lokaal bedraagt €25. De dranken die geconsumeerd niet inclusief.
De BBQ wordt verzorgd door Harry Cumps en bedraagt €15/p.p hierin zitten ± 3 stukken
vlees, groenten en dessert.Er wordt bekeken door Lucia & Willy om servies te huren bij Van
Rompaey te Herentals, alternatief is plastic servies.
De keurmeester zal dit jaar Belgisch zijn, verder is deze nog niet bekend dit word door
Patricia en Natasja in orde gebracht.
2.Er wordt deelgenomen aan de honden tentoonstelling van de St. Rombouts vereniging te
Mechelen. Dit zal gebeuren met 9 GM’ers/ Chantal Geukens 2 honden, Rogier 1 hond, Tim
en Natasja 2 honden, Ries 1 hond, Ineke 1 hond, Tom 1 hond, Blokhuys Gerd 1 hond en
waarschijnlijk zal Pepper ook deelnemen.
Natasja zal de link voor inschrijving mailen naar de deelnemers, alsook zal zij een mail
sturen naar de St. Rombouts vereniging om onze deelname te bevestigen.
De deelnemers die naar Mechelen gaan moeten geen inschrijving betalen voor de ras
speciale van de GMVB , BBQ moet wel betaald worden.
3.De wandeling te Nieuwpoort was ondanks het weer een succes. De wandeling van
november is voorzien te Berlare op mooie terreinen, honden kunnen daar heel beperkt los
lopen gezien het ook een jachtgebied betreft.
4.De doedag zal doorgaan op 30 juni 2018 te Herenthout op de terreinen van de Alien
Veterans. Er kunnen maximum 15 honden deelnemen voor de proeven, uiteraard voor de
wandeling is er geen limiet. Tijdens de wandeling zal er een verfrissing genomen worden in
het Schipke.
De iniators zullen zijn: Willy, Rogier, Ries, Tim en Tom.
5.De vollgende algemene ledenvergadering zal doorgaan op 10 februari 2019 te Hulshout in
de Pallieterhoeve, samenkomst 13.30u.

Jocelyne Haegeman zal gevraagd worden als spreker betreffende veldwerk/
veldwedstrijden.
6. De website is up to date.
7. Rogier heeft een mail rond gestuurd betreffende het GMI er wordt gevraagd aan iedereen
deze door te nemen zodat er einde augustus 2018 beslissingen hiet omtrent kunnen
doorgegeven worden.
Om een stamboek aan te leggen van de GMVB zal elke GM eigenaar een mail ontvangen
van de secretaris om een kopie van de stamboom van hun hond(en) door te sturen.
8. Momenteel zijn er 82 leden, waarvan er slechts 41 betaald hebben. Lidgeld voor nesten
wordt overhoogd naar €45.
Kas: € 329,80
Spaar: € 2366,69
Zichtrekening: € 171,28
Verlies in totaal € 381
9. Koen is herverkozen to schatbewaarder.
Patricia is aangesteld als adjunct secretaris.
10.Varia:
Er is ontzettend veel vraag naar pups. Iemand uit Duitsland had geraag om zijn nest te
mogen publiceren op onze website, deze persoon zal beantwoord worden door Patricia, dit
kan mits betaling.
Tim doet aanvraag om de GMVB aan te sluiten bij sectie 2B dit is nodig om veldwedstrijden
te organiseren. Aan deze aansluiting is een eenmalige kost van €75 verbonden deze zal
overgemaakt worden aan de VDA door Koen.
Het is niet mogelijk om deel te nemen aan evenementen van de GMVB met een niet
geregistreerde GM’er, dit is volgens statuten en beleid van de GMVB. Natasja zal de
persoon die hierom gevraagd heeft hierover op de hoogte stellen.
Er wordt gevraagd om meer mensen te betrekken bij het clubblad, voornamelijk voor
artikels. Elke en Inneke gaan artikels schrijven alsook Tim die een artikel zal schrijven over
veldwerk.
Het is belangrijk dat de inschrijvingen van evenementen naar de juiste persoon gaan.
Aanlegproef: Papierwerk is voor de secretaris.
Keurmeesters zullen zijn: Tim, Andy, Rogier, Willy, Elke, Marc ?
Kooien voor fazanten worden geregeld door Jan Van Rompaey. Kwartel en fazant worden
nog gezocht.

16u Einde vergadering.

