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07/05/2008 - Algemene vergadering.
1.

Opening.
• Johan opent de vergadering en leest de dagorde voor gevolgd door Dhr. Varlet in het Frans en
Dhr. Probst Peter in het Duits.
• Johan opents the meeting and reads order of the day
• Johan ouvre la reunion et lis l’ordre du jour
• Johan offen de meeting und leest die tages orde
• Marco geeft enige uitleg omtrent de wijziging van de locatie voor dit kampioenschap.
Door sportief gedrag van alle deelnemers rekenen we toch op een mooi kampioenschap.

2.

Reading and approval of the report of the annual meeting on 09-05-2007 in Le Touquet – France
2007.
• Na het lezen werd dit verslag unaniem goedgekeurd.
• Lecture et abbrobation du pv de 2007
• Lezung und accepterung von meeting 2007

3.

Status and Cooperation between FMBB and FCI.
• Een update van de huidige situatie wordt gegeven.
we hoopten dat de papieren terug zouden zijn voor dit wereldkampioenschap, maar dit was niet
het geval. Wat we wel kregen was een vraag van bewijs van lidmaatschap van elke Belgische
herder verenig aan hun kennelclub. Elk land zal een document ontvangen voor deze vraag.
• Statuts et coperation enter FMBBet FCI
On donne la situation acteulle on esprèrait d’avoir des nouvelles mais on a reçu que la question
concernant qui est membre a FMBB tous les payi alle recevoir une demnade pour expliquer leur
relation avec leurs kennelklub.
• Statuts und werkung mit FMBB und FCI
• Wir geben die actuele stand zwichen FMBB und FCI
• Alle landern solten eine brief kriegen mit die frage mit die relation zwichen die klub und die
kennelklub

4.

Financial overview 2007 and update.
• Zie verslag Dhr. Albert Ritter

5.

World championship FMBB 2007.
• Er werden door de vergadering geen opmerkingen gegeven.

6.

World championship FMBB 2008.
• Marco verwelkomt iedereen en voor eventuele vragen, nu vragen of in secretariaat.
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• Albert Ritter: pakwerkers: 2 uit Slovenië niet weerhouden. Een Belgische en een Duitse komen
erbij, die morgen getest zullen worden en dan voorgesteld.
• Training speuren: Dit moet gevraagd worden aan Marco, indien iemand op de wedstrijd
speurvelden aangetroffen wordt, volgt diskwalificatie.
• Marco: loopse teef  moet bevestigd worden door dierenarts, met dit bewijs zal hond na alle
anderen kunnen werken.
• De klimsprong zal vervangen worden voor een officieel goedgekeurde klimsprong.
7.

World championship FMBB 2009  Tsjechië.
• Tsjechië is nu nog niet aanwezig, de voorstelling zal morgen plaatsvinden om 16u. tijdens de
vergadering van de ploegleiders.
• Spanje organiseert het WK in 2010 in vitoria.
• wereldkampioenschap 2011: nog geen kandidaten.

8.

Closing Questions.
• Usa: 2007 agility: contact commissie? Wordt getoond.
• Denmark: vraag tot informatie i.v.m. reglementen "wildcart".
Uitleg wordt gegeven door Johan.
• Zwitserland: inschrijvingen van Mondioring werden individueel gedaan zonder tussen komst van
de kennelclub. Kan dit?
• Duitsland: stelt dat het uurrooster ongewoon opgesteld werd, sommigen voeren alles vroeg uit,
anderen voeren alles laat uit. Is er een reglement voorzien hiervoor: nee!
De commissie IPO moet dit regelen.

9.

End meeting.
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