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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING GRCB op 29 februari 2020 

Turnhout, lokaal KKK, Slachthuisstraat, Turnhout 

 
Afwezig gemeld:  

Borgmans Charel, Canters Marleen, De Ridder Stéphane, De Roover Armand, Vandewalle Bea, Maricq 
Pierre ,Vermander Nathalie, Fiers Marleen, Van Leeuwen Marijke, Kuyken Rob, Gevens Katrien, De 
Mester Annick 

Aanwezig: 

 Schoonjans Philippe, Stouthuysen Jos, Dauw Marianne, Thees Emiel, Mank Marianne, Bracke 
Brigitte, D’Alcantara Véronique, Blancke Hans, Bervoets Luc, Haesevoets Maggy, Braeckman Kathy, 
Borgmans Els, Van Mol Marina, Roelants Josee, Roelants Cyriel, Lou Driesen, Kuyken Ingrid, 
Rombouts Herman, Fastré Anne, Buyckx Kevin, Keunen Peter, Van Campenhout Emilie 

 
Verslag: 
 
Jos Stouthuysen, voorzitter, trok de vergadering op gang. Na enig technisch oponthoud starten we 
de vergadering. Jos toonde het filmpje op Plattelandstv waar Gerdy Maelbrancke toont hoe je moet 
,,werken” met een golden retriever. Een aanrader voor iedereen die met het ras kennis wenst te 
maken en zeker voor zij die willen ,,werken” met hun hond. Gerdy is geruime tijd lid van de GRCB en 
we hopen hem bij gelegenheid op onze activiteiten aan het ,,werk” te zien. 
De ingewikkelde en hiërarchische structuur van de KKUSH werd getoond. De GRCB moet bij vele 
geledingen verantwoording afleggen en zich er aan onderwerpen. De KMSH, de FCI, de VdA, de 
tentoonstellingscommissie, de secties: 2A en 4A. Ook zou er voor sectie 1A volk vanuit de GRCB 
moeten kunnen aanwezig zijn, maar op dit moment zijn er geen kandidaten. Sectie 1A staat voor Fok 
van honden onderworpen aan werkproeven. 
herhaaldelijk werd gevraagd dat kandidaten voor commissies en bestuur zich zouden melden om de 
GRCB in goede banen te blijven leiden. 
Leiden en lijden, de twee gaan hand in hand, we danken iedereen die zijn steentje bijdraagt tot onze 
vereniging, dat zijn in de eerste plaats de leden die trouw hun lidgeld betalen en die zich op die 
manier verbonden voelen met hun rasclub. Uiteraard dank aan de golden retrievers die deelnemen 
aan onze activiteiten. Voor hen doen we alles. 
Onze bijzondere dank aan de bestuurs- en commissieleden die heel veel van hun vrije tijd besteden 
aan de club. Uiteraard ook hun partners die hen de kans geven om hun energie deels of geheel te 
steken in de vereniging. 
We zien vele mensen met honden lopen aan de uitgerolde lijn. De uitrollijn is accessoire nummer 1 in 
de handel, dit is te betreuren….Dat honden op die manier leren trekken is duidelijk. Een golden houd 
je aan een lijn van ongeveer 1 meter. Je moet de basis aanleren en ervoor zorgen dat je hond niet het 
voortouw neemt, jij bent de leider, niet de lijder! 
Jos toonde ook de liefde die mevrouw Jennie Anderson (Dream Max, Zweden) heeft voor de golden. 
Zij komt als raskeurmeester op de jonge honden-/veteranendag keuren. Ze schrijft dat ze ,,a crazy 
doglover” is en geboren in een werpbak voor honden… 
 
Jos wees ook op de foute boel op de tentoonstelling in Genk, elke golden een excellent, de dag voor 
de keuring vd goldens keurde dezelfde persoon en vreemd genoeg diende een Belgische 
keurmeester klacht in tegen de keurmeester uit Polen die dat weekend van dienst was! 
Erger nog, de Poolse keurmeester vervoegde zijn collega’s niet op diner, de avond voor de 
tentoonstelling omwille van een onoplettendheid van een garçon. 
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Ook in het werk is er veel te doen om onregelmatigheden bij keuringen. Moeten we een VAR voor 
hondenwedstrijden inschakelen in de toekomst? 
De golden retriever vandaag is een betere hond geworden door de diverse activiteiten, door de 
competitie, door de fok. 
Helaas stellen we vast dat er momenteel geen of weinig richtlijnen worden gegeven om goed te 
fokken. De regels zijn onduidelijk en heel beperkt momenteel, het kynologisch kaartenhuis lijkt als 
een kaartenhuisje in mekaar gestort! Hopelijk keert het tij snel! 
De GRCB blijft richtlijnen voorhouden op de website, via het trimestrieel magazine en door allerlei 
ontmoetingen.  
De regelgeving van de regio’s moet ook wettelijk worden nageleefd. Vlaanderen ligt aan de kop met 
regels! Elke fokker dient zich er aan te houden. De GRCB kan geen verantwoordelijkheid dragen voor 
zijn fokkers, ze hoopt dat elke fokker de naam van GRCB-fokker indachtig is en zich integer gedraagt 
naar de pupkopers. 
Meer dan 25 jaren zijn we actief met deze club aan de gang, dit jaar vieren we onze trouwe leden. 
Meer daarover in onze magazines, de site. 
Dan las Jos de melding van de secretaris voor. Philippe was afwezig wegens gezondheidsproblemen.  
 
Philippe Schoonjans, secretaris : het  verslag van activiteiten   2019 
Het  bestuur is 7 maal bij een  gekomen , waar   5 maal  met  de  fokkersgroep  &  de  werkcommissie 
Op  15 februari hadden  wij  onze  a.l.v   
Op  10  maart  de trildemo (=trimdemo!)  in  Wommelgem 
De  22  april  de jonge honden &  veteranendag  met  85  deelnemers  en dit in  Turnhout 
 
Emiel Thees, verantwoordelijke werkcommissie: sprak over wat was in 2019 en komt in 2020 op het 
vlak van het werk. Hij roept dat meer vrijwilligers zich aandienen om onze WT goed te laten 
verlopen. Werkcommissie  ALV 
In 2019 was er onze W.T te Brecht, met een goed verloop. Voor 2020 WT Brecht met nu ongeveer 90 
inschrijvingen. Vraag om helpers blijft voor het veldwerk ( dummies werpen) 
Altijd welkom hiervoor. Verder wil ik ook vermelden dat er een nieuw F.T reglement zal worden  
goedgekeurd. Zodra het door alle instanties is goedgekeurd zal het op de website geplaatst 
worden. Indien er nog mensen zijn die een jachtveld of jachtheer kunnen aanbrengen 
mogen dat altijd aan mij doorgeven. 
Voor de werkcommissie 
Emiel Thees 
 
Lou Driesen, verantwoordlijke fokcommissie, deed zijn bijdrage over de fokkerij, de vraag naar pups, 
de meldingen die al of niet gedaan worden door de GRCB-fokkers.  
In het jaar 2019 is er maar één aanvraag geweest voor pup-bemiddeling.  
Er is zeer veel vraag naar puppy’s van de GRCB fokkers.  
Wij vertellen de puppy kopers waar zij de info kunnen vinden op de GRCB-website.  
De fokkers zitten waarschijnlijk al met volle wachtlijsten en geven daardoor geen nesten meer aan 
voor pup bemiddeling.  
En inderdaad wij merken op dat de vraag naar Golden Retrievers nog steeds groter is dan het 
aanbod.  Ook op de website en in het magazine is het nieuwe regelement van pup-bemiddeling 
verschenen. 
 
Hans Blancke, penningmeester, had een extraatje over de fokproductie in de laatste jaren. Alles is te 
vinden in het magazine (1/2020)! 
Hans toonde uitgebreid de financiële balans van afgelopen jaar en de begroting voor 2020! Veel geld 
zullen we dit jaar steken in de viering van onze rasclub. De trouwe leden zullen uitgebreid gevierd 
worden. 
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In de vraagronde werd gesteld: kunnen we onze GR-fokkers een document laten ondertekenen om 
nog beter te fokken en zich te houden aan fokafspraken? (Josee Adriaensen)  
Daarop werd geripliceerd, door Ingrid Kuyken, dat elke fokker zijn best doet om zo goed als mogelij 
te fokken, dat meer regels tot niets leiden, dat je voor de KMSH mag fokken zonder enig 
fokveplichting en dat de controle nagenoeg onmogelijk is. 
Fokken doe je op eigen verantwoordelijkheid, de GRCB kan niet aansprakelijk gesteld worden voor 
welk probleem hoedanook. Elke fokker licht zijn pupkopers in zo goed hij kan en weet. En hopelijk 
zijn de fokproducten naar de wens van de pupkoper. 
Fokken is niet makkelijk, de fokker zoekt alles uit om het beste te realiseren, hij legt de pupkoper uit 
wat hij in het belang van het ras wil realiseren. De pupkoper is een leek in vele onderdelen van 
genetisch fokbeleid, maar wordt maximaal geholpen en uitgelegd wat de fokker voor ogen had met 
de bewuste combinatie. 
Fokken in Vlaanderen hoort binnen de regels van de Vlaamse Wegeving te gebeuren, de regelgeving 
in Brussel en Wallonië is anders. Minder regels op dit moment. 
Elke fokker hoort de wetgeving in zijn regio te kennen en na te leven. 
Mogelijk moet de GRCB hierover nog meer info verstrekken. 
 
Statuten 2020: 
Hans licht toe: 
Goedkeuring van de statuten overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het 
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatblad van 4 april 
2019. 
Kortelings wordt een BALV georganiseerd om aangepaste statuten te bekijken en goed te keuren. 
 
Bij de demissionering van het bestuur verloopt alles naar wens. Het bestuur wordt ontheven van zijn 
taken en verplichtingen. 
 
Verkiezingen:  
a)uittredend en herkiesbaar: Jos Stouthuysen b) Kandidaten bestuurslid: Geen 
Jos Stouthuysen wordt unaniem herkozen. 
 
Aanstelling van het nieuwe bestuur: alle bestuursleden blijven aan boord, op de eerstvolgende 
bestuursvergadering worden de mandaten verdeeld. 
 
Beste golden & beste jeugdgolden 2019 
Zie jaaroverzicht 2019 
 
12 uur; 
Er volgt een aangename receptie: lekkere broodjes en drank worden aangeboden door de GRCB. 
 
13uur 
 zetten we de dag verder met een Trimsessie, deskundig voorgedaan en uitgelegd door Kathy 
Braeckman(Glitters, bestuurslid GRCB) 
 
15uur besluiten we een geslaagde dag.  
 
 
 


