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Verslag FMBB vergadering van vrijdag 5 mei 2006.
1. Opening.
a. De voorzitter opent de vergadering om 18:30 en heet iedereen hartelijk
welkom. Johan stelt het volledige bestuur voor aan de nieuwe leden van
FMBB. De vergadering word gegeven in drie talen: Duits, Engels en Frans.
2. Items of the agenda and announcements.
a. Voorlezing van de dagorde.
i. Slovenië heeft 2 clubs, welke is de officiële aangesloten club? Hij die
betaald heeft en in zijn land erkend is door de nationale kennelclub.
een brief ter staving van de erkenning word afgegeven. Deze zaak
zal behandeld worden na de vergadering met Slovenië en FMBB.
3. Annual meeting Aue 2005.
a. Het verslag van 2005 word voorgelezen in verschillende talen.
i. Opmerkingen Duitsland:
1. Duitsland stelt dat ze wel aan aanwezig waren op deze
vergadering.
2. Er was tijdens de trainingen geen loopse teef op het veld.
Wij hadden toestemming van de supervisor om op
vrijdagavond te werken, te trainen, dit omwille van het
sproeisysteem die de geuren zou neutraliseren.
3. De voorwerpen werden naar niemand gestuurd, ook niet
naar het Duitse team omdat ze niet beschikbaar waren en
het te duur was.
4. Pakwerkers werden wel getest in aanwezigheid van een
supervisor en de KM.
5. Welke waren de fouten van de pakwerkers?
6. Keurmeester speuren: wij hebben geen notie van enige
verwijzingen naar het WUSV reglement. Over dit werd niet
gediscuteerd zoals in het verslag staat.
ii. Opmerking Slovenië:
b. wie besliste de straf tegen Duitsland?  Word verder in deze vergadering
behandeld.
Het verslag van de vergadering word goedgekeurd met uitzondering van
Duitsland.
4. report and update activities.
a. Voorlezing van de reeds betaalde leden en de aanwezigen.
i. 2 clubs uit Tsjechië
ii. Verder bij te vullen via de aanwezigheidslijst.
iii. Zijner nog Clubs aanwezig die niet betaald hebben?
1. zie lijst Johan.

2. vraag van Slovenië 2 wanneer het lidgeld moet betaald zijn,
er werd een brief gestuurd met deze vraag.
3. Slovenië 1 vraagt naar de specificaties van het lidmaatschap.
Werd vorig jaar reeds voorgelezen. Er zijn verschillende
landen die niet betaalden en wij kunnen ze niet verplichten.
Waarom kunnen ze dan deelnemen aan het WK? We zullen
het antwoord op deze vraag in de verslagen van de vorige
jaren opzoeken omdat dit eveneens reeds behandeld werd.
iv. Vorig wk in Aue, er werd 3 keer vergaderd  zie verslagen. Aue,
Breda en Frankfurt.
1. Duitsland, wie was er aanwezig? Antwoord werd gegeven
door Johan via de aanwezigheidslijsten van de betreffende
vergadering.
5. status and cooperation between FMBB and FCI.
a. Uitleg word gegeven i.v.m. dit lidmaatschap en de aanvraag hiervan.
In oktober 2005 werd de vraag gesteld hoe we lid kunnen worden van het
FCI. Voorheen kon dit niet. We merken op dat de Dobermannclub en de
WUSV reeds lid werden. Daarop hebben we onze aanvraag schriftelijk
ingediend bij het FCI. In eerste instantie kregen we geen antwoord. Na een
tweede brief in januari 2006 kregen we antwoord op 15 maart 2006. De
brief word voorgelezen door Johan.
Frankrijk: als alle leden geen FCI lid zijn, kunnen we dan rechtstreeks FCI
lid worden?  we moeten afwachten naar het antwoord van het FCI met
de regelgeving.
Slovenië: er zijn nog landen met twee clubs, hoe hebben ze dat probleem
opgelost?  er is een goede verstandhouding en samenwerking tussen de
beide clubs.
6. financial overview and update.
a. Zie verslag Albert Ritter.
b. Opmerking: graag de betalingen detailleren.
c. Bij buitenlandse betalingen, staat het land van afzender er op?
 niet altijd. Er kan wel extra info via e-mail gestuurd worden i.v.m. de
uitgevoerde betalingen.
7. World Championship FMBB 2005.
a. We ontvingen brieven van verschillende landen waaronder één officiële
klacht. Dit allemaal i.v.m. met de organisatie in 2005 te Aue, Duitsland.
Duitsland: waarom kunnen we de brieven niet zien?  Dit werd nog niet
gevraagd en wij hebben nog nooit geweigerd om een kopie van een brief
door te sturen.
b. Na de ontvangst van deze brieven hebben we bewust alles even laten
rusten tot de volgende vergadering te Breda. Daar werd beslist om een
disciplinaire maatregel te treffen tegenover Duitsland.  Duitsland: deze
brief kwam zeer laat bij ons toe.
Ook hebben we discussie over de leden van het bestuur.  Er zal wel
degelijk een “democratisch” bestuur komen.
c. U.S.A.: kunnen jullie de klachten van de landen tonen?  Op verzoek kan
iedereen de brieven inkijken.
8. World Championship FMBB 2006.
a. Te Hongarije. We danken de organisatie voor deze voortreffelijke
inspanning. We zijn zeer gelukkig met de door dit jonge team gestelde
inspanningen. Er zijn geen verdere vragen.
Japan, Agility: moeten we altijd alles aanhebben? (rugnummers,
armbandjes…)  Enkel de armband is verplicht. Voor deze kleine

problemen kan de teamleader naar het secretariaat gaan voor de
oplossing.
9. World Championship FMBB 2007, 2008, 2009, 2010.
a. 2007:
i. Het woord aan Frankrijk:
1. zal plaats vinden dichtbij Le Toquet, nabij Parijs, dichtbij de
zee. De verantwoordelijken geven de nodige uitleg i.v.m. de
organisatie. Het speuren zal normaal op gras zijn.
2. de datums: 11, 12 en 13 mei 2006-05-05
3. Keurmeesters:  er werd nog niets beslist.
4. Zullen de voorwerpen vooraf beschikbaar zijn en naar alle
landen worden opgestuurd?  Ja.
5. voor dit Wereld Kampioenschap werden controles en
besprekingen vooraf gevoerd. Voor het Kampioenschap 2007
volgend jaar zal dit ook het geval zijn.
6. Volgende disciplines zullen georganiseerd worden:IPO,
mondioring, exposition en obedience. Elke discipline zal zijn
eigen verantwoordelijke hebben. Op deze manier kan de
organisatie goed uitgevoerd worden. Indien er dan vragen
zijn, kan u snel de juiste persoon vinden om een direct
antwoord te krijgen. Iedereen beschikt over een e-mail
adres.
b. 2008:
i. Slovenië: het zal in de hoofdstad Lubliana zijn, IPO, EXPO en
Agility. misschien Obedience. Details zullen bezorgd worden tijdens
het WK 2007. Deze kandidatuur goedgekeurd door de vergadering.
c. 2009:
i. Zijn er kandidaten?  nog niet
d. 2010
i. Zijn er kandidaten?  nog niet
10. closing questions.
a. Geen vragen door de aanwezigen.
b. Commissies: Johan zegt dat door de omvang van deze kampioenschappen
we de vraag vorig jaar reeds stelden betreffende medewerking voor deze
commissies. Enkel Tsjechië stelde zijn kandidatuur. Op vandaag werden
nog geen andere kandidaturen ingestuurd.
c. Vraag U.S.A.: hoe is het mogelijk dat er twee clubs in één land zijn?
Kunnen er meerdere clubs per land lid zijn van het FMBB? Ja, als ze beiden
erkent zijn door hun nationale kennelclub. Er kan echter maar één team
per land toegelaten worden. Dit kan problemen scheppen. Deze clubs moet
dit intern in hun land oplossen, de FMBB kan hier niet in tussenkomen.
11. einde van de vergadering om 20:35 met dank aan de aanwezigen.
12. Johan verstrekt nog informatie over het boek die zal gemaakt worden.

