
Beste leden, 

Als u dit artikel leest heeft u inmiddels toegang tot de digitale vervanger van ons vroegere Clubblad. Zoals beslist
op de vorige ALV is hiertoe besloten aangezien het Clubblad de grootste kostenpost vormde van het toch al
beperkte budget van de K.B.K.F.B. Een digitale variant in de vorm van een “Nieuwsbrief” zal zich het komende
jaar als het nieuwe communicatiemiddel met onze achterban verder ontwikkelen. Uiteraard zijn we ons bewust
van de soms sceptische geluiden t.a.v. dit digitale initiatief echter wij menen dat er naast een kostenvermindering
absoluut nog andere voordelen aanzitten. 

• Het Clubblad in de ‘oude vorm’ was op zich ook redelijk beperkt toegankelijk daar hiermee slechts de leden
werden bereikt, niet het grote publiek

 • Advertenties in Clubblad ‘oude vorm’ hadden beperkte impact

 • Advertenties in digitale vorm op onze site bereiken gemiddeld 200 mensen per week

 • Onze website komt in Google als eerste vermeld te staan !

 • Uit de statistieken blijkt dat wij dagelijks tussen de 30 en 40 individuele bezoekers per dag hebben die de
zoekterm “franse bulldog” gebruiken

 • We zien in de statistieken ook de zoektermen: ‘erkende fokker’ en ‘erkende kweker’ regelmatig terugkomen.

 • Dit zijn allemaal bezoekers die om een bepaalde rede interesse hebben in de Franse Bulldog.

 • Via een zoekmachine bent u als erkende club fokker dus ook veel sneller voor het grote publiek te vinden !

 • Wij bieden de mogelijkheid om via de website, i.c.m. de fokkerslijst, een advertentie te plaatsen in een zgn.
‘slideshow’ dit wil zeggen dat op de pagina verschillende advertenties (zelf aan te leveren) achter elkaar roulerend
getoond worden. Deze advertenties kunnen worden aangeklikt door de bezoekers en deze wordt dan in het groot
op het beeldscherm getoond.

 • Bezoekers kunnen zo contact opnemen met de fokker van hun keuze.

 • U ziet een mooie manier om uw kennel mooi onder de aandacht te brengen bij het groter publiek. 



Een paar spelregels :

 • Een jaar lang op deze manier adverteren kost slechts 50,- euro. U staat dan het gehele jaar, in plaats van 4
Clubbladen en 1 catalogus, op de website !

• Uiteraard moet u lid zijn van de K.B.K.F.B. en een vermelding hebben op de fokkerslijst om hier gebruik van te
kunnen maken.

• Uw advertentie moet aan de volgende eisen voldoen qua afmetingen : 
Breedte : 1772 pixels (15cm) - hoogte : 1181 pixels (10cm) resolutie : 300 dpi aanleveren in een JPEG bestand.

• De webmaster heeft het recht om advertenties te weigeren die niet voldoen aan de door hem gestelde eisen .

• Advertenties zijn ieder moment van het jaar te plaatsen maar lopen telkens op het einde van het kalenderjaar af.
Dus wees er snel bij ! 

• Advertenties aanleveren bij onze webmaster Hans Meesens 
www.hmwebdesign.be – email : meessens.hans@gmail.com 

• Nadat de betaling door onze penningmeester Linda Michiels bevestigd is zal deze z.s.m. geplaatst worden. 
email : michiels.linda@telenet.be

____________________________________________

Op de afgelopen ALV van 07-02-2016 nam onze oud voorzitter mevrouw Ingrid Mylemans afscheid als voorzitter
en bestuurslid van de K.B.K.F.B. Ingrid heeft enkele decennia lang de Club geleid en mede door haar inbreng,
leiding en adviezen hebben we vele mooie evenementen gekend en mooie resultaten geboekt. 

Ter  ere  van  haar  jarenlange  belangeloze  inzet  voor  de  K.B.K.F.B.  meende het  bestuur  dat  het  een  mooie
herinnering zou zijn om een “Mevrouw Ingrid Mylemans Wisseltrofee” in het leven te roepen. Ingrid heeft hier zelf
een bestemming voor mogen verzinnen en vanaf de volgende Kampioensclubmatch zal deze prijs dus door de
Beste Veteraan gewonnen kunnen worden. 



Uiteraard had het bestuur enkele passende cadeaus voorzien om dit afscheid verder aan te kleden. Naast een
mooie bos bloemen waren er drie mooie Mopsen kussens voorzien die allen een prominente plek zullen krijgen in
de woonkamer. Het is in diezelfde woonkamer waar wij jarenlang zeer gastvrij met een ‘natje en een droogje’ zijn
ontvangen  en  waar  we  omringd  door  een  aantal  gezellige  mopsen  onze  vergaderingen  hielden.  Na  de
overhandiging van de prijzen heeft het bestuur de vergadering voorgesteld om Ingrid tot erelid te verkiezen en dit
werd d.m.v. acclamatie overduidelijk goedgekeurd. 

Voorts heeft het bestuur Ingrid voorgedragen bij de Vda ter toekenning van een erespeld voor haar verdiensten
en inzet binnen de Belgische Kynologie. 

Ook  Marieke Vrancken nam na vele jaren staat van dienst afscheid als secretaris van de K.B.K.F.B. Marieke
heeft als secretaris altijd veel werk verricht en gezorgd dat alle bescheiden prima in orde waren. Uiteraard werd
Marieke ook hartelijk bedankt met een bos bloemen en een passend geschenk. 

_____________________________________



Het bestuur was blij met de aanmelding van Freddy Vidts en Marc Vermeulen. Beide hadden zich verkiesbaar
gesteld om zitting te nemen in het bestuur van de K.B.K.F.B. Zij  werden beide unaniem gekozen en na kort
overleg werd aan de ALV bekend gemaakt dat de heren de volgende functies zullen gaan bekleden:

 • Fredy Vidts – secretaris 
• Marc Vermeulen – secretaris evenementen 

Nogmaals van harte gefeliciteerd met jullie verkiezing en we zijn er zeker van dat beide heren een positieve en
productieve bijdrage zullen leveren t.a.v.. het beleid binnen de K.B.K.F.B. Verder werd besloten de functie van
ondervoorzitter toe  te  kennen aan  Herman van den Broek.  Ondergetekende  zal  voortaan  de  functie  van
voorzitter vervullen

_____________________

Verder werd er op de ALV de uitslag bekend gemaakt van de winnaar van de ‘Superprestige 2015’. Dit keer viel
de eer te beurt aan Nacho Del Mademo met 145 punten. Nogmaals van harte proficiat namens het bestuur! Hier
ontvangt fokker/eigenaar Marijke de Moor de prijs uit handen van Herman Vandebroek. 



Nieuwe voorzitter Dimitry van Raamsdonk neemt afscheid van de uitredende secretaris Marieke Vrancken en oud
voorzitter Ingrid Mylemans. Het bestuur ziet er voor 2016 wellicht iets anders uit  maar alle leden hebben de
Franse Bulldog hoog in het vaandel staan en willen het beste voor het door ons zo geliefde ras! 

Na het officiële gedeelte van de ALV was er nog een gezellig samenzijn waar er onder het genot van een drankje
en een hapje nog nagepraat werd over allerhande zaken. Al met al een geslaagde dag !

Dimitry van Raamsdonk


