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Annual meeting FMBB in Le Touquet, France. 
 

1. Opening.Ouverture  

 De voorzitter opent de vergadering om 18u.50, heet iedereen welkom en bedankt de 
Franse Club voor het organiseren van dit WK. 

 The president opens the meeting at 18 u 50 and thanks the organization comity 

 Le president ouvre la séance a 18 u 50 et remerci le commité d’organisation. 

2. Annual meeting Székesfehérvar- Hungary 2006.  

Reunion anuel  2006 

 Na voorlezing wordt het verslag van deze vergadering unaniem goedgekeurd. 

 Aprés lecture du PV de cette reunion l’assemble general l’aprouve a l’unanimité 

3. Commissions. 

 We zullen voor elke commissie een vergadering organiseren, daar zullen alle kandidaten 
uitgenodigd worden. 

 Pour Chaque commisions on va organiser un reunion 

 Een voorlezing van de kandidaten wordt gegeven en alle landen krijgen nog de kans om 
kandidaturen binnen te geven wat ook gebeurd door verschillende landen. 

 Après lecture de tous les candidats tous les pays on encore une possibilité de envoyer 
des kandidats. 

4. Items of the agenda, announcements and mails. Lettre et emails  

 Een brief van de kennelclub Slovenië die officieel bevestigt dat er slechts één club 
erkent is. De andere club kan dus geen lid zijn van de FMBB. 

 Lettre du kennel club Sloveen pour annoncer le seul club qui est membre au kennelclub. 

 Brief van het FCI: zoals vorig jaar uitgelegd deden we een aanvraag naar het FCI voor 
een partnership. Momenteel zijn we in onderhandeling over een algemeen akkoord 
waarbij we onlangs de te ondertekenen brief ontvingen ter ondertekening. Daarna zal 
het partnership officieel zijn na controle en goedkeuring van het FCI. 

 On a reçu une lettre de l’FCI avecl’accord pour la cooperation entre FMBB et FCI après 
controlle  

 Brief inzake dubbele nationaliteiten: hier moeten we recent aangepaste reglementen 
van het FCI volgen. Theo leest het betreffende reglement voor. 
de nodige uitleg aan de vraagstellers wordt gegeven. 

 Lettre concernant double nationalité.on doit suivre le reglement de la fci 

 Dhr. Michel Bouseau wordt voorgesteld aan de vergadering als lid zijnde van de 
commissie werkhonden van het FCI. 



 
 

 Michel Boisseau est présenter a la reunion comme membre du commision de chiens 
d’utilité  de la FCI 

5. Report and update of activities. 

 Vorig jaar was het WK in Hongarije met uitzondering van het Obedience en de 
tentoonstelling. De wereldtentoonstelling vond plaats in België, waarvoor dank aan de 
Belgische organisatoren, de K.U.C.B.H. vzw.  

 De Raad van Bestuur vergaderde eenmaal op 13 januari 2007 en vergaderde eenmaal 
met de leden op de Algemene Vergadering op 5 mei 2006. 

 Johan Weckhuyzen en Theo Dijkman waren aanwezig  op uitnodiging op de vergadering 
met DCM om er te praten over het gebeurde op het WK in AUE, Duitsland. Daar werden 
zeer constructieve gesprekken gevoerd, waarop de FMBB de opgelegde sancties heeft 
opgeschort. Na de wedstrijd ter plaatse werd dit door Dhr. Scherkl bekendgemaakt. 
Noot: Dhr. Scherkl is de nieuwe voorzitter van de DMC. 
- vraag Spanje: wat was er gebeurd?  
   Johan geeft de nodige uitleg en we wensen niet verder in te gaan op dit punt.  
- vraag Spanje: Was dit een maatregel i.v.m. een Spaanse deelnemer?  
   Nee, in geen geval. Na de vergadering kan Spanje eventueel verdere uitleg verkrijgen. 

6. Status and Cooperation between FMBB and FCI. 

 Zie punt 4, brief 2. 

 We hebben de statuten volledig herwerkt naar het wettelijk model. Er moeten nog 
enkele aanpassingen gebeuren. Zodra dit in orde is zullen allen landen deze statuten 
krijgen. 

 Les statuts ont été adapter au model Legal du moment que c’est en ordre on va les 
communiquer à tous les pays.  

7. Financial overview 2006 and update. 

 Zie bijlage van Dhr. Ritter Albert. 

 Landen die betaalden hebben voor 2007: zie bijlage. 

8. World championship FMBB 2006 in Hungary. 

 We hebben geen opmerkingen op deze uitstekende organisatie. 

 Pas de remarques pour cette organisation excellente 

9. World championship FMBB 2007 in France, Le Touquet. 

 Croatië: mogen de landen die nog niet betaalden starten?  
- Er is nog tijd tot vrijdagmorgen om te betalen. 

 Croatie est ce que les pays qui n’ont pas payé le cotisation peuvent participer 

 Ils ont le temps jusque a vendredi matin. 

 De speurvelden werden vandaag bezocht en nagezien. Deze blijken volledig in orde te 
zijn. Enkel het weer kan een beetje de spelbreker zijn. We hopen dan ook op een mooi 
kampioenschap dit jaar. 

 Les terrain de piste on été controller et sont en ordre . 

10. World championship FMBB 2008: Slovenië – 2009: Tsjechië.  

 2008: Voorstelling van een video door Slovenië waarbij nog een aantal 
promotieartikelen gegeven worden samen met de cd en de speurvoorwerpen.  
- We danken Marco Habic voor de voorstelling. Er is al een e-mailadres aanwezig om  
  eventuele vragen te beantwoorden? Dit staat in de uitgedeelte folder. 



 
 

 2009: Heeft Douchan nog nieuws voor 2009?  ja, hij stelt alle disciplines voor en de 
locatie. Dit gaat over voetbalvelden, sportterreinen, enz… Deze organisatie zal in 
samenwerking met verschillende clubs gebeuren. De locatie zal dicht bij een grote stad 
zoals Praag gebeuren. 

 2010: Spanje stelt zich voorlopig kandidaat en zal volgend jaar een beslissing geven. 

11. Closing questions. 

 Tchechië: trainingsveld speuren?  
- bestuur: Dit is te bevragen aan verantwoordelijke van het speuren.  
- Tchechië Dat is niet goed genoeg. We werden ergens anders heengestuurd.   
                   De organisatie heeft op dit vlak niets voorbereid. 
- Johan: Er werden vorige week wel velden voorbereid en daardoor zijn er nu minder  
  terreinen beschikbaar. 
- Is het toegelaten om uw aanwijzingen te volgen? Bv. i.v.m. de politie? 
- bestuur: Hiervoor dient u contact opnemen met Dhr.  Gilbert Guevel.  
- Johan: waren er reeds problemen? 
- Tchechië: nee. 

 Johan: stelt  Dhr. Andre Varlet voor aan de vergadering. 
Dhr. Varlet heet iedereen in naam van de voorzitter van de franse kennelclub een 
welkom en meldt dat de franse kennelclub verheugd is met deze organisatie. 

12. End of meeting at 20:40. 

 
 
 


