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Verslag algemene ledenvergadering 15 februari 2019 

Aanwezig :  

Verontschuldigd :  

Agendapunten : 

1. Welkom met voorwoord van de voorzitter en aanduiden secretaris voor deze ALV 

2. Goedkeuring vorig verslag ALV dd. 17 februari 2018 

3. Verslag van het ledenbeheer door Geert Maelfait 

4. Verslag website beheer door Myriam Coghe  

5. Verslag clubactiviteiten door Mieke Meyhiu 

6. Verslag jachtcommissie door Gerdy Maelbrancke 

7. Verslag gehoorzaamheidscommissie door Marc Vanderhaeghen  

8. Verslag tentoonstelling door Etienne Wallaert 

9. Verslag penningmeester door Myriam Coghe 

WTP TRAKTEERT DE AANWEZIGE LEDEN ! 

10. Verslag van de aanduidde kascontroleurs (Leen Kindt en Lieve Bonte) aangaande de 

verrichtte kascontrole en gevolgd door de dimensionering van het bestuur voor het 

werkjaar 2018 

11. Aanduiden van de 2 nieuwe kascontroleurs voor ALV werkjaar 2019 

12. Visie op de uit te voeren onderhoudswerken 

13. Varia 

 

1. Openingswoord door de voorzitter 

Het jaar 2018 was voor onze club een speciaal jubileumjaar Hierbij wil ik toch graag 

eens terugblikken hoe alles ontstaan is.  

Zowat 30 jaar terug hadden enkele mensen het unieke idee gekoesterd om een vz op 

te richten die als doel had mensen samen te brengen met een hart voor eenzelfde passie 

namelijk “retrievers” 

De opstart en de erkenning van deze vereniging werden onze stichters niet zomaar in 

de schoot geworpen.  Deze club aanvankelijk bedoeld voor opleiding van enkel Golden 

Retrievers werd niet zomaar erkend en opgenomen door de KMSH en de KKUSH. 

Er moesten tal van aanpassingen aan onze opgemaakte staturen worden aangebracht 

waarbij de club moest openstaan om niet alleen de Golden retrievers maar ook de 

andere retriever rassen in de club moest accepteren.  Verder kregen wij het statuut van 

regioclub van de Belgian Retrieverclub en dit voor West- en Oost-Vlaanderen. 

Met de opkomst van de andere nationale retriever ras clubs zoals de GRCB en de BLRC 

werd dit statuut eind jaren negentig opgeheven. 

De eerste vooropgestelde clubnamen werden trouwens ook categoriek afgewezen 

wegens een te specifieke vermelding van de naam “retriever”. 
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Het lumineuze idee met de naam Will to Please die meer neutraliteit moest brengen 

was een idee van Mevrouw Ginette Doom.  Zij is ons erelid van de club en tevens ook 

echtgenote van onze erevoorzitter en stichten van Will to Please de heer John 

Huyghebaert.  Haar idee om de club te noemen naar één van de belangrijkste 

kenmerken eigen aan onze retrievers werd een feit.  De naam Will to Please werd dan 

trouwens ook meteen goedgekeurd en opgenomen in de statuten met goedkeuring van 

de KKUSH.  Ons clubnummer werd ons toegekend en kreeg het nummer KKUSH 0905. 

De daaropvolgend jaren werden tal van evenementen ingericht telkens onder de 

vleugels en met goedkeuring van de KKUSH. 

Nu 30 jaar later houden wij deze brandende fakkel nog steeds fier in onze handen.  Dit 

is in hoofde te danken aan de talloze medewerker over de jaren heen.  Wij hebben tot 

op heden de inzet de opoffering van onze stichters zeker niet beschaamd. Onze club 

behoort nog steeds tot een van de best gereputeerde clubs in zijn diverse disciplines 

over gans België en ver over de landgrenzen heen. 

Ik wil hierbij dan ook mijn echte dank betuigen aan al deze mensen die over de jaren 

heen deze fakkel met fierheid hebben gedragen en met hun vererfde en opgedane kennis 

tal van mensen hebben geholpen met hun geliefde viervoeter. 

Om onze jongere generatie d nodige spirit te geven om de fakkel nog lang te belijven 

dragen kan ik misschien nog het volgende meegeven.  We maar een twintigtal jaartjes 

verwijdert van en gouden jubileum.  Zeker de moeite waard om dan de naam van jullie 

club aangepast te zien op jullie lidkaart en bij alle andere officiële instanties :  

“The Royal Will to Please Club”. 

Let’s go for it 

 

2. Goedkeuring vorig verslag ALV dd. 17 februari 2018 

In de veronderstelling dat alle leden dit gelezen hebben wordt het verslag goedgekeurd. 
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3. Verslag van het ledenbeheer door Geert Maelfait 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Totaal aantal leden 207 178 182 246 236 227 

Achterstallig lidgeld 12 0 0 23 13 25 

Effectieve, 

stemgerechtigde leden 
34 34 33 51 51 49 

Hoofdleden / 

Medeleden 

173 / 

33 

152 / 

26 

157 / 

25 

197 / 

49 

178 / 

58 
173/54 

Nieuwe leden  77 62 69 106 104 83/14 

Saldo -21 - 29 + 4 + 64 -10 
-9 

 

Nagenoeg dezelfde conclusies als vorig jaar: 

• Een vrij grote uitstroom ; slechts 101 leden zijn 2 jaar of meer lid. 

• 97 nieuwe leden + 9 minder dan 2017 = uitstroom van 106 leden in 2018!!!! 

• Betalingen verlopen meestal moeizaam (na meerdere aanmaningen) 

 

 

4. Verslag website beheer door Myriam Coghe 

Zoals iedereen wel weet is er sedert 1 januari 2019 een totaal nieuwe website. 

Marco en Hilde hebben wegens tijdgebrek besloten om niet verder de vorige website 

te beheren. 

Jammer want het was een zeer mooi en professionele site die Marco eigenhandig 

ontworpen had. 

Daar er niet onmiddellijk een kandidaat gevonden werd die de kennis had om deze site 

integraal over te nemen of er de nodige tijd in te steken, werd er geopteerd voor een 

volledig nieuwe site. 

Gelukkig hebben we hulp gekregen van buitenaf, waarvoor we de betrokken persoon 

uiterst dankbaar zijn. Hij heeft op korte tijd heel wat uren opgeofferd om alle gegevens 

te verwerken en de site toegankelijk te maken. 

Ikzelf ben nu mijn kennis wat aan het bijschaven om de site te up daten en de nodige 

info online te krijgen. 

De statistieken tonen aan dat de site regelmatig bezocht wordt dus de doelstelling voor 

2019 is om de website verder uit te werken.  

Daarom een warme oproep naar iedereen : artikels, verslagen, foto’s ….ed. zijn heel 

welkom ! 
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5. Verslag clubactiviteiten door Mieke Meyhiu 

14 januari 2018 was er de Nieuwjaarsreceptie verzorgd door Marina, Kristien en Gilo, 

Dirk en Kathleen. Telkens een lekkere, gezellige bedoening waarbij we vaak kennis 

kunnen maken met de partners van onze leden. 

In januari start de jacht met 2 testzondagen om dan begin februari de jachttraining te 

kunnen starten (Zie Gerdy) 

Eind februari waren er speciale trainingen voor de socialisatietest van 3 maart. Steeds 

leuk om dan kennis te maken met leden van andere clubs ! We hadden het geluk om 

op enkele goede fotografen te kunnen rekenen. Op die foto’s is duidelijk te zien hoe 

we ’s morgens in de sneeuw stonden te bibberen en in de namiddag was er stralende 

zon. Bedankt aan alle medewerkers, zoals je weet hebben we een heel team figuranten 

nodig op die test. 

De lentewandeling werd georganiseerd door team Jan Coucke, Leen Kindt, Maureen en 

Nico. ’t Was een aangename uitstap rond de Kleiputten van Rumbeke. 

De gehoorzaamheidswedstrijd ging door op 28 april. (Zie Marc Vanderhaeghen). 

In mei startte Etienne op dinsdagavond showtraining in voorbereiding op de 30ste 

Happening.  

Nancy Rosseel leerde ons hoe we de vacht van onze retriever onderhouden en hem 

klaarzetten voor show. Mag gezegd worden dat zij dit steeds met veel enthousiasme 

doet. Ze komt daarvoor van de andere kant van het land en wilt enkel KM-vergoeding. 

De Belgische Labradorclub hield in juni hun jaarlijkse show op onze terreinen.  

We hadden in juni ook onze WT in Anzegem (zie Gerdy) 

1 juli was er de jaarlijkse zeer gewaardeerde BBQ. Varken aan het spit door traiteur 

Benny uit Kortrijk. 

6 juli werd een 2de WT gehouden in Torhout. Meteen een succes! (zie Gerdy) 

Toen werd er wat genoten van verlof en ondertussen werd er druk voorbereid om van 

de 30ste Happening een succes te maken. 

18 augustus was er de 30ste Happening in Anzegem. Geen succes qua opkomst maar de 

aanwezigen waren allen enthousiast. Grote winnaar werd dit jaar John De Zutter. 

Eind augustus werden er opnieuw Jachthondenproeven gehouden. (Zie Gerdy). 

De herfstwandeling werd gehouden op 28 oktober in en rond de club, t.t.z. Ardooie 

Veld.  

Dan was er nog het clubkampioenschap GH begin november (zie Marc V.) 

Op 19 december was er de Kerstwandeling eveneens in en rond de club en iedereen 

genoot van een kerstkoek in de door Patrick van Dorin prachtig versierde kerstkant. 
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2018 was een druk jaar, vooral door het 30-jarig bestaan. Ik wil iedereen bedanken die 

zijn bijdrage leverde. Ik hoop dat we terug op jullie hulp kunnen rekenen in 2019. 

Ondertussen hebben Marc Vanderhaeghen en Marleen Dobbels spijtig genoeg hun 

ontslag aangeboden uit ons bestuur.  

Ik wil deze mensen hartelijk danken voor hun inzet. 

 

6. Verslag jachtcommissie door Gerdy Maelbrancke 

2018 was een heel druk jaar: naast de Jachtcursus, twee(!) WT, een Novice FT en de 

JHP. 

Jachtcursus 

Onze jaarlijkse jachtcursus startte na de klassieke 2 testdagen in januari om te zorgen 

dat de honden zoveel mogelijk in de juiste groepen terechtkwamen. 

We hadden in 2018 55 ingeschreven deelnemers over de 4 groepen (t.o.v. 2017 : 43, 

2016 :56, 2015 :48, 2014 : 38, 2013 :50, 2012 :47, 2011 :43).  

Voor het jaar 2019 zijn het er 45 na de kennismaking dag en de instapdag. 

Even een speciale bedanking voor alle lesgevers en de helpers zonder wie de Jachtcursus 

onmogelijk zou zijn. 

Workingtesten 

Vanaf maart kwamen de workingtesten er aan, met heel wat deelnames van WTP’ers.  

Clubmatch GJ : de traditionele opener en een goeie test van het niveau van je hond.  

In Open een 2de plaats voor Hilde Haerens. 

In Beginners een 1ste voor Jef Savels en 4de voor Gerdy Maelbrancke. 

 

WT Thorembais  

In Nov een 2de voor Isabel Hoornaert en een 4de voor Herman Degryse. 

In Beginners een 1ste voor Marijke Pacqueu, een 2de voor Jef S. 

 

WT As 

In Beginners 7de voor Jef S. 

 

WT Lubbeek 

In Novice een 10de voor Isabel H. 

In Beginners een 3de voor Jef S., 5de voor Chantal Goreux, 8ste voor Freddy 

Quackelbeen. 

 

WT Chastre  

In Beginners een 2de voor Marijke P. 

 

WT Wingene 

In Open een 9de voor Sandra Jäger. 
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In Beginners een 6de voor Jef Savels, 8ste voor Lieve Bonte, 11de voor Chantal Goreux, 

16de voor Freddy Quackelbeen & Marijke Pacqueu. 

 

WT Ittre  

In Novice 6de Herman Degryse. 

In Beginners Chantal Goreux 3de. 

 

WT Zichem 

In Open Sandra Jäger 18de. 

In Novice Isabel Hoornaert 9de. 

 

WT Brecht 

In Beginners Jef Savels 1ste, Martin Cleenwerck 3de, Marijke Pacqueu 9de 

In Open Sabine Sintobin 4de. 

 

WT Anzegem 

De 16de editie van onze eigen WTP WT op kasteel Hemsrode is een WT waar we een 

goeie reputatie mee opgebouwd hebben. Ook één van de enige Belgische workingtesten 

die niet gedomineerd wordt door Duitse aanwezigheid, met veel Belgische 

inschrijvingen, maar ook Franse en Nederlandse, echt internationaal !  

Een volledig veld van buitenlandse keurders : Gordon Hay, Jennifer Hay (UK), Mike 

Mulch (NL), Graham Stanley (UK), Nick Coates (UK) stonden garant voor uitstekende 

en mooie proeven. Niet goedkoop maar wel een mooi uithangbord voor onze club en 

een teken van kwaliteit. En als kostenbesparing hebben we ook nog Gordon en Jennifer 

kunnen strikken om het Clubkampioenschap te keuren de dag er op. 

In Open :  Sandra Jäger 7de, Olivier Martens 12de, Ray Cornielje 21ste. 

In Novice : een gedeelde 2de voor Chantal Goreux & Herman D. en een 13de voor 

Danny Devriendt. 

Bij de Beginners : 1ste Jef Savels, 3de Marijke Pacqueu, 6de Gerdy Maelbrancke, 10de 

Jonas Maelfait, 13de Nathalie Vermander, 19de Lieve Bonte, 22ste Carla Ranson, 25ste 

Dirk Vandeputte. 

 

De organisatie van deze editie verliep goed o.l.v. Geert Maelfait met een fantastisch 

team van heel wat toegewijde helpers van de club, zonder wie dit onmogelijk zou zijn. 

Mooie proeven, goed keurbaar, op niveau, maar niet zo dat +60% van de honden een 

NC krijgt zoals op vele ander WTen. 

 

Maar 89 honden in de uitslag, hoewel we 116 inschrijvingen hadden ! Er moet iets 

gebeuren aan die vele afzeggingen. Teveel mensen schrijven voor alle WTs in en zeggen 

dan af, een onhoudbare situatie! 

 

WT Brasschaat 

In Novice Isabel Hoornaert 3de. 

In Beginners Carla Ranson en Lieve Bonte een gedeelde 3de plaats. 

 

 

 

WT Beerse 
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In Novice Herman D. 3de. 

In Beginners 1ste Marijke Pacqueu, 4de Jef Savels. 

 

WT Torhout 

Alweer een organisatie van WTP, op een nieuw terrein, met dank aan Jo Decavele. 

Alles ging prima onder leiding van Geert Maelfait en de talloze helpers. Vanwege de 

eerste organisatie op dit terrein was het deelnemersveld beperkt tot 60, met 3 keurders 

nl. :  Patsy Degeyter, Lydia G. , en Jo S. 

 

In Open Sandra Jäger 3de. 

In Novice Herman D. 2de, Isabel Hoornaert 6de, Danny D. 9de. 

In Beginners Jef Savels 3de, Lieve Bonte 5de, Marijke Pacqueu 10de, Anny Troch 11de, 

Gerdy Maelbrancke 14de. 

 

WT Finale Nivelles 

enkel de top 3 van de WT’en van dit seizoen kunnen in de finale starten. WTP was 

redelijk vertegenwoordigd maar helaas geen podium. 

In Beginners Lieve Bonte 4de en Chantal Goreux 7de. 

  

Clubkampioenschap Jacht in Anzegem 10/6 - podiumplaatsen: 

Open:  

1ste De Vriese Stefaan & Sintobin Sabine. 

3de Jäger Sandra & Debersaques John 

 

Novice: 

1ste Jef Savels 

2de Kathy Vermeersch 

 

Beginners: 

1ste Michel Santens 

2de John Debersaques 

3de Sabine Sintobin 

 

JAB: 

1ste Jan Coucke 

2de Luc Corthals 

3de Dirk Vandeputte 

 

Field trials 

 

Het Belgische FT seizoen 2018 : enkele goeie resultaten. 

Novice Geel  

G, Marijke P. 

Novice Ravels  

1U, Marijke P. 

CACT Le Roeulx 

G, Olivier Martens. 
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CACT Casteau  

ZG, Sandra J. 

Novice Lombise  

3U, Marijke P. 

 

Novice Frasnes-Lez-Anvaing  

Na een onderbreking van een paar jaar kon WTP dit jaar een Novice FT organiseren 

maar helaas geen enkele kwalificatie. Naast de pechvogels is de reden veel EL fouten 

(inspringen, niet apporteren, ... ). De toelatingscriteria moeten verstrengen, iets om in 

sectie 2a over te debatteren. 

 

CACIT Malle  

ZG, Chantal G. 

 

CACIT Marensart (Championship) 

G, Olivier M. 

 

CACIT St Fontaine 

G, Chantal G. 

Jachthondenproeven: 

Er waren 15 deelnemers ingeschreven waarvan er 11 het basisbrevet behaalden en 6 ook 

het africhtingsbrevet. 

Onder de leden van WTP behaalde Sabine Sintobin met 3 honden het basisbrevet en 

met 2 honden het africhtingsbrevet.  Ook Geert Schelpe behaalde de beide brevetten.   

 

Andere wedstrijden: 

Er waren ook mooie prestaties in WTs en FTs in het buitenland (o.a. van 

ondergetekende die zijn eerste FT Anglaise CACT in ontvangst mocht nemen) maar die 

zijn echter moeilijker te controleren. Om niemand te vergeten : aan iedereen hartelijk 

proficiat, laat ze WTP ook kennen over de grenzen! 

 

Intussen zijn we aan een nieuw seizoen begonnen, de eerste les van de jachtcursus zit er 

al op. We wensen aan alle voorjagers en hun Retrievers een succesvol 2018! 

 

Uitdagingen: 

-Het lijdt geen twijfel dat de organisaties van de JC voor de club zeer winstgevend zijn, 

laat ons op die manier verder doen maar we mogen zeker NIET INBOETEN AAN 

KWALITEIT. Buitenlandse KMs zijn duur maar staan voor kwaliteit en drukken hun 

stempel op het imago van de club. 

 

-EU GDPR: op de Sectie 2a vergadering zaterdag ll. werd offline hier over gesproken. 

Ik wil dit nog even aankaarten aan het bestuur : als we gegevens bewaren over personen 

en/of collecteren via de Website dan moet je deze Europese richtlijn (in voege sedert 

2018!) volgen grote boetes als gevolg indien je niet voldoet. Iets om snel te bekijken 

binnen het bestuur! 

 

-afschaffen Novice FTs: er is een voorstel binnen Sectie 2a om de Novice honden te 

laten deelnemen in Open en bijgevolg de Novice FTs af te schaffen. Niet zeker of dit 
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een goed pad voorwaarts is ... . Er komt in elk geval een werkvergadering(en) en een 

stemming aan.  

Eén van de redenen is duidelijk het niveau met als gevolg de onwille van de jachtheren 

om totaal onervaren honden op hun terreinen toe te laten. Daar moet duidelijk iets aan 

gebeuren. 

Opgelet: ER IS NOG NIKS VERANDERD, zonder meerderheid van stemmen zal dit ook 

niet gebeuren. 

 

 

7. Verslag gehoorzaamheidscommissie door Marc Vanderhaeghen 

 

Geachte aanwezigen. Eerst en vooral een woord van dank en waardering aan het team 

lesgevers van de woensdagavond en de zaterdagnamiddag voor hun belangeloze inzet, 

om hun kostbare tijd op te offeren, om nieuwe leden en oudgediende retriever 

eigenaars in raad en daad bij te staan om hun relatie geleider/hond op een hoger niveau 

te brengen. 

 

Eveneens een woord van dank aan Ann Hoornaert, onzichtbare medewerker maar 

uiterst belangrijk om het rad draaiende te houden.  Zij stelt maandelijks een 

lessenroosster op waar instructeurs zich kunnen opgeven op vrijwillige basis. Dat wordt 

steeds moeilijker en moeilijker om rond te krijgen want iedereen heeft het druk in 

zijn/haar privé- of werkomstandigheden. We zijn nog steeds zoekende naar nieuwe 

geëngageerde lesgevers om alles rond te krijgen en dienstverlening te verzekeren;  Een 

warme oproep als u zich aangesproken voelt.  Wij verwelkomen ondertussen al bij 1 

jaar een nieuwe lesgeefster Annie Neyt.  Ook dank aan een aantal back-up lesgevers nl. 

Petra Destoop, Dominique Santi, Claudia Depla, …. 

 

Ann doet veel administratie voor onze commissie : denk maar aan de socialisatietest, de 

wedstrijd GP, ons clubkampioenschap en helpt bij de happening. 

Onze oprecht dank. 

 

Een terugblik op de activiteiten van het voorbije jaar : 

 

- Socialisatie test van maar 2018 met 33 deelnemers, iedereen geslaagd.  Met 

bijzondere dank aan de vrijwillige helpers, keurders Gérard Passchezoone en 

Roger Vandenabeele. 

- Gehoorzaamheidswedstrijd van eind pril 2018 : 6 brevetspelers, 28 debutanten, 

17 GP1 deelnemers en voor het eerst op onze terreinen 23 GP2 deelnemers. 

 

Alhoewel we zelf geen hoge ogen gooien onder onze leden op wedstrijdniveau, kunnen 

we fier terugblikken op een geslaagde organisatie. 

 

- 3 november 2018 : clubkampioenschap : het aantal deelnemers blijft status quo 

: nl. 23.  Het was een dag vol sportiviteit, inzet, een klein beetje wedijver en de 

nodige stress.  Dat laatste aspect houdt velen tegen om mee te doen doch, we 

houden de olympische gedacht vast : deelnemen is belangrijker dan winnen. 

- De maandelijkse overgangsproeven elke eerste woensdag en zaterdag van de 

maand, bepaald de lesgever zelf of iemand klaar is om een proef af te leggen om 
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in een hogere klas te trainen : van A → B 14 geslaagden en van B →c 3 

geslaagden. 

 

Eind december besloot d commissie om op zaterdag B en C lessen samen te nemen 

omwille van de geringe opkomst op zaterdagen.  De A les start nu om 15 uur en de B+C 

les start om 16 uur.  Op de vernieuwde website en de facebookpagina kan je de 

gegevens omtrent gewijzigde lesuren nauwgezet volgen, eveneens mocht er een training 

door weer- en/of andere omstandigheden niet kunnen doorgaan. 

 

Vooruitkijkend naar de toekomst 

 

- De eerste zaterdag van maart 2019, over 2 weken dus als, de socialisatietest; 

toegankelijk voor alle rassen met of zonder stamboom vanaf de leeftijd van 9 

maanden.  Deze test is noodzakelijk om een werkboekje te verkrijgen om verdere 

wedstrijden te spelen in diverse hondensportdisciplines Er kunnen dit jaar 48 

honden deelnemen, er zijn dit moment nog 10 vrije plaatsen. Etienne zal op 

dinsdag 19 en 26 februari om 19u een voorbereidende training hieromtrent 

geven. Warme oproep voor helpers (figuranten) die dag (2 maart 2019) voor 

zowel de voor- als namiddag. 

 

- Gehoorzaamheidswedstrijd (27 april 2019) hebben we reeds 3 inschrijvingen 

brevetspelers WTP leden, debutanten : 20 inschrijvingen, GP 1 : 20 inschrijvingen 

en GP2 : 17 deelnemers toe nu toe.  Inschrijven hiervoor kan via de website of 

via MYKKUSH.  Om brevet te spelen is er geen werkboekje vereist.   

 

- We zijn nog op zoek naar 4 medewerkers van binnen de club om punten te 

noteren, liefst een ganse dag beschikbaar.  U kan zich opgeven bij Ann 

Hoornaert, daar uw naam op de officiële cataloog moet geplaatst worden. 

 

Fijn dat jullie hier aanwezig zijn en dank voor uw aandacht. 

 

8. Verslag tentoonstelling door Etienne Wallaert 

 

Traditie getrouw werd er terug vanaf de maand mei telkens op dinsdagavond aan onze 

leden de kans geboden om er met hun retriever“ showtraining” te volgen. 

Het is trouwens een training waarbij de honden reeds op jonge leeftijd op een positieve 

manier te maken krijgen met opbouwend en positief sociaal gedrag naar menen en naar 

andere honden toe. En ieder jaar opnieuw bemerken wij echt wel de noodzaak van 

dergelijke trainingen, vooral wanneer op tentoonstelling de talrijke oneervaren handlers 

aan het werk zijn in de showring. 

 

Deze trainingen zijn trouwens ook meer dan een welkome en positieve aanvulling naar 

de gehoorzaamheidslessen toe.  Ja, zelfs onze dierenartsen stellen deze begeleiding ten 

zeerste op prijs wanneer ze deze honden op consultatie krijgen op hun onderzoekstafel. 

 

Onze trimsessie blijft ook voor veel leden een niet te missen treffen.  Niet alleen onze 

nieuwe leden tonen interesse voor deze verzorging van onze retriever, maar anders ook 

tal van onze reeds ervaren mensen in het trimmen van honden willen zich vervolmaken.  
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Daar boven op worden onze leden verwend met de mogelijkheid tot aankopen van 

professioneel trimmateriaal aan fabrieksprijzen.  Onze trimsessie vond plaats zaterdag 

26 mei onder leiding van onze allen gekende Nancy Rosseel. 

 

Het was ook het jaar dat onze 30
ste

 Happening plaats vond. En dat op zich al verdiende 

meer dan anders onze speciale inzet. De gedroomde locatie voor een dergelijk 

evenement was uiteraard het kasteeldomein Hemsrode in Anzegem.  Mede door de 

opgebouwde vriendschapsbanden over de jaren heen, mochten wij terug rekenen op 

de gastvrijheid van de familie de Maere d’Aertrycke. 

 

Verder mochten we twee internationale topkeurmeesters uitnodigen om er deze dag 

onze ingeschreven retrievers te komen keuren. De voorzitter van de KMSH dhr. Theo 

Leenen enerzijds en anderzijds Mrs. Margret Woods.  Zij is de coördinator van de Britse 

Golden Retriever Gezondheidscommissie en International Breed special Judge uit de 

UK. 

 

Ondanks diverse aanvragen om met onze 30
ste

 Happening het CAC te mogen uitreiken 

werd ons dat eens te meer ontzegd. 

 

Maar niet getreurd, ondanks het wekenlange voorbereidingswerk om de nodige 

accommodatie op te stellen en daarnaast al het administratieve werk dat dit evenement 

met zich meebrengt was het zeker de moeite waard. 

 

Ook de diverse randactiviteiten zoals de junior handling en de kampioenenparade 

waren ergens hel mooie blikvangers die door menig fotograaf in beeld werd gebracht. 

 

Tevens werd er terug geopteerd om onze aanwezigen ook kennis te laten maken met 

het aspect jachtopleiding voor retrievers. Onder de vorm van diverse demo’s 

opgebouwd volgens leeftijd en moeilijkheidsgraad, konden onze bezoekers kennis 

maken met het ultieme retrieverwerk.   

 

Onze Engelse scrurry stond ook terug op de Happening menu. Na de middag kreeg dit 

onderdeel meer en meer belangstelling. Ook mede dank zij een prachtig uitgebouwd 

decor waarin onze retrievers die zich waagden aan deelname aan deze proef, hun 

apporteertalenten mochten tonen. 

 

Verder liet onze geïnviteerd 5 koppig Piper Band uit Ieper, ons met regelmaat genieten 

van hun prachtige muziek.  Onze Goldens zullen beslist hun oortjes gespitst hebben 

wanneer Hemsrode bij momenten was overgeleverd aan deze prachtige Schotse sferen. 

 

Deze happening bood ons ook de kans om onze getrouwe leden eens in de bloemetjes 

te zetten.  Er waren prachtige bloemtuilen en cadeaus voorzien voor onze Ancien Leden. 

Will to Please verwelkode en lauwerde er zijn trouwe leden met een onafgebroken 

lidmaatschap van meer dan 25 jaar. Verder ook deze met de 20 jaar en meer dan 15 

lidmaatschap. Onze stichters en erevoorzitter John en Ginette Huyghebaert – Doom 

konden er die dag jammer genoeg niet aanwezig zijn, maar werden nadien ten huize 

bezocht met hun cadeau. 

 



 

12 
 

Anderzijds toch ergens wel jammer voor de talrijke afwezigen aan onze 30
ste

 Happening 

in vergelijking met onze 25
ste

 edititie. 

 

9. Verslag penningmeester door Myriam Coghe 

 

Eind 2018 werd de jaarrekening afgesloten met een verlies van 2100 euro.  Vergeleken 

met 2017 (winst van 3000 euro) een negatief resultaat. We hadden dit jaar wel opnieuw 

enkele serieuze kosten o.a. de isolatie van de kantine (die trouwens nog moet afgewerkt 

worden in de loop van 2019) en de aankoop van een 2de hands zitmaaier. Ook werd 

er eind vorig jaar een voorraad dummy’s aangekocht voor de shop en dit voor een 

bedrag van 2200 euro. Voor het eindresultaat van de shop werd er geen rekening 

gehouden met de begin- en eindstock. 

Zoals ieder jaar zijn de lidgelden de voornaamste bron van inkomen : 11970 euro. 

Vergeleken met 2017 blijft dit ongeveer gelijk dus dit moeten we proberen aan te 

houden voor 2019.  

Wel moeten we hier nog rekening houden met de kost van de starterspakketjes, 

ongeveer 1660 euro. 

De jachtcursus bracht ook nog eens 1140 euro op ! 

De kantine was dit jaar minder winstgevend  : we sluiten af met een winst van een 1300 

euro, vergeleken met 4000 euro in 2017. Er werd duidelijk minder aangekocht ook dus 

dit betekent dat de omzet van de kantine gevoelig gedaald is. 

 

Verder nog onze jaarlijkse evenementen die winstgevend waren :  

* Workingtesten   1340 euro 

*  BBQ      160 euro 

*  Jachthondenproeven   460 euro 

* Labradorshow    285 euro 

 

Aan de andere zijde van de balans hebben we natuurlijk ook de kosten en uitgaven :  

* Terreinen en gebouwen  1884 euro (huur, isolatie ...) 

* Algemene onkosten 10238 euro (dit gaat van elektriciteit, water, afhaling 

afvalcontainer, verwarming, postzegels, aankoop klein materiaal ,, ...e.d.) 

 Dit is in totaal een 2000 euro meer dan vorig jaar : 

-  extra kosten aan de grasmachine en daarom geopteerd om een andere aan te 

schaffen 

 -  1200 euro fleece-truien voor alle lesgevers en medewerkers 

 -  400 euro uurwerken (attentie trouwe leden / happening) 

* Verzekeringen 900 euro 

* Burotica  608 euro 

* Nieuwjaarsreceptie 210 euro 

* Trainingsbenodigdheden 375 euro 

*  Gehoorzaamheidswedstrijd 595 euro.   

 

Het totaal bedrag waarover WTP beschikt op 31/12/2018 is 19.190,59 euro. Dit is de 

som van de zichtrekening, spaarrekening en de diverse kassen. 

De kascontrole is gebeurd door Lieve Bonte en Leen Kindt en werd goedgekeurd. 

Alles wordt duidelijk en nauwkeurig bijgehouden en geboekt. 
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In de begroting voor 2019 voorzien we in de eerste plaats kosten aan de kantine :  

isolatie afwerken en verwarming aanpassen. Ook de buitenkant van de kantine heeft 

dringend een onderhoudsbeurt nodig. 

 

 

10. Verslag van de aangeduide kascontroleurs (Leen Kindt en Lieve Bonte) aangaande 

de verrichtte kascontrole en gevolgd door de dimensionering van het bestuur van 

het werkjaar 2018 

 

Kascontrole : alles is in orde en goedkeuring werd hieraan gegeven.  Pluim voor Myriam 

om alles zo overzichtelijk en correct bij te houden.  

 

 

11. Aanduiden van de 2 nieuwe kascontroleurs voor ALV werkjaar 2019 

 

Nieuwe controleurs voor 2019 werden aangesteld : Lieve Bonte – Maureen Caulier. 

 

 

12. Visie op de uit te voeren onderhoudswerken 

 

- De chalet moet dringend een beurt krijgen aan de buitenzijden (afwrijven + in 

kleur zetten) 

- De isolatie binnenin moet verder afgewerkt worden. 

 

Er worden hiervoor vrijwilligers gezocht, die elk een specifieke taak toegewezen 

zullen krijgen. 

Het voorstel kwam om hiervoor een Doodle op te stellen. 

 

13. Varia 

 

Wie heeft de nieuwe website opgestart ? Via Sabine Sintobin zijn we in contact gekomen 

met een extern persoon die dit zeer snel en professioneel opgemaakt heeft.  De site is 

zeer goed opgemaakt en gebruiksvriendelijk. Om hem te bedanken voor zijn 

medewerking werd hem een fles whisky geschonken.  Vanaf heden maakt Myriam zich 

eigen aan de opmaak van dit gegeven. 

 

Moeilijk te vinden op de website : lid worden is niet gemakkelijk te vinden voor nieuwe 

leden. 

 

Voorstel om externe spreker te vragen om een voordracht te komen geven.  Bv. EHBO 

voor honden, massage voor honden, workshop, enz. Dit zou een meerwaarde aan de 

club kunnen betekenen. 

Deelname hiervoor : een minimum bedrag zijn (5€) op voorhand te betalen zodat er 

zekerheid is van het aantal deelnemers. 

 

Voorstellen aan de leden als ze geïnteresseerd zijn in een pet competitie. 
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Via nieuwsbrief moet het verschil tussen gewone leden en effectieve leden aan iedereen 

uitgelegd worden. Om dit in het kort te schetsen gewone leden kunnen na 2 jaar en 

een positieve ingesteldheid t.o.v. de club zelf een aanvraag indienen bij het bestuur om 

effectief lid te worden. Effectieve leden hebben stemrecht en kunnen voorstellen 

indienen. 

 

Mensen die niets afweten van jachttraining eens een oefensessie laten meevolgen zodat 

zijn weten wat er gedaan wordt op zulke training. 

 

Volgens onze statuten moeten er 5 personen van het bestuur aanwezig zijn.  Dit is 

vandaag zeker niet het geval aangezien er slechts 4 personen nog in het bestuur zetelen. 

Conclusie : het bestuur slinkt i.p.v. te groeien.  

Niemand van de leden (effectieve) leden werd geïnformeerd over het ontslag van 2 

bestuursleden.  

Er moeten zoals vermeld in de statuten van elke commissie leden zetelen in het bestuur.  

Een warme oproep moet in de diverse commissies gesteld worden. 

 

Gerdy wilt zeker niet in dezelfde situatie terecht komen als 3 jaar geleden. 

 

De algemene ledenvergadering moet vroeger aangekondigd worden via nieuwsbrief 

(voorkeur eind december) zodat er meerdere leden aanwezig kunnen zijn hierop. 

 

Agendapunten worden niet vooraf gecommuniceerd. Sommigen vinden dat dit op de 

website of op FB moet vermeld worden, het bestuur heeft daar een probleem mee 

i.v.m. privacy.  

 

Normaal is er slechts om de 2 jaar verkiezing van nieuwe bestuursleden en/of 

uittredende en (niet/wel) her verkiesbare leden.  Om nieuwe bestuursleden te kunnen 

verkiezen zal er een bijzondere bestuursvergadering moeten plaatsvinden.  Dit moet 

ASAP gebeuren om in regel te zijn met de statuten. 

 

Om verkozen te worden wordt er iemand gezocht met een “body” en veel 

“engagement”. 

 

De affiches die uithangen in de chalet zijn niet up-to-date en er zijn er zelfs bij die niets 

met onze club te maken hebben. 

 

Als iemand door één of andere reden niet toekomt aan het uitvoeren van de gevraagde 

taken moet deze personen hulp durven vragen : taken delegeren. 

 

Er moet met de diverse commissies eens samen gezeten worden alsook bekeken worden 

als de gehoorzaamheidslessen niet op zaterdagvoormiddag i.p.v. zaterdagnamiddag 

kunnen gegeven worden. 

 

Einde vergadering : 22.10u 

 


