
Beste leden, 

De eerste activiteit van 2017 was onze BLV. Er waren 23 stemgerechtigde leden aanwezig. Er is een voorstel
aangenomen om de statuten,verkoopcontract,erecode en superprestige aan te passen. U kunt deze aangepaste
formulieren  terug  vinden  op  onze  website.  Ook  is  er  gesproken  over  de  stand  van  zaken  betreffende  het
gezondheidsonderzoek van de Franse Bulldog. Het bestuur gaat hierover dit jaar ook een voorstel uitwerken om
op de ALV van volgend jaar aan de leden te presenteren. U wordt hierover op de hoogte gehouden. 

Na de vergadering was de huldiging van de winnaars van de superprestige met op de eerste plaats Ginny 
Destiny van Muppy's  Place.Van  harte  gefeliciteerd  !!  U  vindt  de  volledige  uitslag  terug  op  onze  website. 
Na de vergadering was de Nieuwjaarsreceptie met een hapje en een drankje. We hopen volgend jaar op een 
grotere belangstelling voor de algemene ledenvergadering, vooral ook omdat dan het  gezondheidsonderzoek 
uitgebreid besproken zal worden.

Er zijn 2 dames die hun hulp hebben aangeboden nl.Nathalie Iwens,die gaat zorgen voor de Franse vertalingen 
en Sara Haems die o.m. gaat proberen om adverteerders te zoeken voor het clubblad. Clubblad vraagt u zich af 
? Ja inderdaad,dit jaar gaan er 2 clubbladen uitkomen en dit om iets terug te doen voor onze trouwe leden.

Op 9 Juli willen we een wandeling met na afloop een Breugheltafel organiseren. Na een aantal jaren dit niet 
gedaan  te  hebben  wegens  te  weinig  belangstelling  hebben  we  opnieuw  goede  moed  en  omdat  we  uit 
verschillende hoeken gehoord hebben dat er toch een aantal belangstellenden zijn proberen we het opnieuw. 
Misschien heeft u zelf geen tijd maar kunt u anderen op de hoogte stellen van deze wandeling. Het zal plaats 
vinden in Ressegem op 9 Juli. Ressegem is gelegen in het mooie Pajottenland vlakbij Herzele. In de volgende 
nieuwsbrief vindt u verdere informatie en inschrijfformulier. Noteert u deze datum alvast !! 

Verder wil ik u laten weten dat de sponsorketting is opgestart voor onze Clubmatch van 18-06-2017 dus als u 
hieraan mee wilt doen,heel graag!! U kunt dit volgen op onze Facebookpagina.

Met vriendelijke groeten
Namens het bestuur K.B.K.F.B.

Elly Dillen-Flik 
__________________________________________________________


