Bilan.
Dit jaar was kortgezegd een zeer bewogen jaar. Enkele bestuursleden hebben ontslag genomen tijdens
het jaar, wat de werking van de club gehypothekeerd heeft. Toch wil ik deze aangelegenheid grijpen om
onze oprechte dankbaarheid te uiten naar MJ Van Halen en Marianne Dierickx voor hun jarenlange
inzet. Deze inzet heeft ervoor gezorgd dat de club nu is wat ze is: Een gevestigde rasclub met 268 leden
waarvan 31 nieuwe leden in 2016. Dank u wel. Onze dankbaarheid naar MJ is niet enkel tot woorden
beperkt gebleven. Ze is uitgenodigd geweest samen met een aantal van haar leden-vrienden voor een
lekker etentje waarna ze bij afsluit ook nog een mooie ruiker bloemen overhandigd werd en het
erelidmaatschap van DSCB haar werd aangeboden. We hopen dat de AV dit kan ondersteunen.
Door het wegvallen van 4 bestuursleden, kwam de toekomst van de club in het gedrang. Er werd dan
ook met spoed gezocht naar andere bestuursleden waarop slechts 1 persoon zich meldde waarover
later meer.
De beslissing om verder te gaan met de club is genomen tijdens een vergadering met een bestuurslid
van Sint Hubertus. Tijdens deze vergadering werd duidelijk dat indien D.S.C.B zou besluiten ermee te
stoppen Sint Hubertus geen dergelijke club meer laat oprichten. Hiermee bedoel ik: een rasclub met 5
variëteiten. Elke variëteit zou elk op zich de aanvraag voor een rasclub moeten doen. 1 van de
voorwaarden om een rasclub te mogen starten onder Sint Hubertus is een bewijs leveren dat er 30 pups
per jaar geboren worden in België. Buiten misschien de wolfsgrijze kezen, voldoet geen enkele variëteit
aan deze voorwaarde, wat zou betekenen dat er voor elk van deze variëteiten geen rasclub meer mag
opgericht worden. Dit konden we niet laten gebeuren en daarom werd de beslissing genomen door te
blijven gaan. Het komende jaar zal blijken of de club zal kunnen blijven bestaan met de hoeveelheid
activiteiten die we steeds in het verleden gekend hebben. Met een bestuur van amper 3 bestuursleden
is er een grote noodzaak aan vrijwilligers voor de activiteiten. In het slechtste geval kan de club
afzwakken naar een enkel clubshow om de 5jaar, wat de enigste vereiste is van Sint Hubertus, maar
uiteraard willen we het zelf niet zo ver laten komen.
Buiten de moeilijke werking achter de coulissen kunnen we echter stellen dat er heel wat leuke
activiteiten zijn doorgegaan in 2016. Er waren opnieuw een aantal wandelingen waaronder een
wandeling in het Hallerbos waar we de blauwe hyacinten stilaan zagen ontluiken en een wandeling in
het kluisbos die werd afgesloten met een leuke quiz. We hadden ook opnieuw de clubdag en de bbq van
de club. Op de BBQ waren de weergoden ons niet goed gezind maar desondanks werd het een leuke dag
met een nieuwe traiteur waar we heel tevreden over waren, een leuke bingo en waarempel ook nog een
leuke wandeling. Speciaal i 2016 was het weekend. Het werd niet georganiseerd door de DSCB maar de
DSCB heeft hier wel aan meegewerkt, het was een groot succes en we danken ok graag nogmaals de
mensen die hun schouders hieronder gezet hebben. We leren uit suggesties die we meegekregen
hebben van deelnemers en in 2017 organiseren we nogmaals een weekend waar de DSCB wel
rechtstreeks zijn schouders mee onder zal zetten.

