Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Teckel Club (NTC),
gehouden op zaterdag 21 april 2018 in Partycentrum Schimmel te Woudenberg

Aanwezig:
Voorzitter:
Bestuur:

de heer R.W. Boekholt
mevrouw A.M.W. Nagel-Endenburg, de heer G. Embregts, de heer
J.D. Koopmans, de heer J.T.M. Roberts, de heer C.J. van Vulpen, mevrouw
H.K.T. ten Kate.

Aantal leden aanwezig: 41
Afwezig m.k.: familie Brinkman, mevrouw M. Velleman, mevrouw C.H. de Jager, de heer
J. Dekker, mevrouw J.M. Schmal-Teunissen, de heer A.M.C. Boerma, de
heer J. Boerma, mevrouw D. Hanssen, mevrouw J. Embregts-van Gastel,
de heer F.C. Nagel, mevrouw A.A.M. Boekholt-de Kunder, de heer J.D.P.
de Kunder, mevrouw E.J. de Kok, de heer S. de Kok, mevrouw A.M.A.
Gieles

1.

Openingswoord door de voorzitter

De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Hij
meldt dat van de 2200 leden er vanmiddag 41 stemgerechtigde leden aanwezig zijn.
2.

Verder haalt de voorzitter nog enkele punten aan in zijn welkomstwoord.
 Het bestuur bedankt de vrijwilligers van de vereniging die zorgen dat de zaken op
rolletjes lopen. Men hoopt dat alle vrijwilligers nog vele jaren zich zullen blijven
inzetten.
 In verband met de nieuwe privacywetgeving die per 25 mei 2018 van kracht
wordt, is het bestuur bezig om ervoor te zorgen dat de zaken zo geordend zijn dat
de vereniging voor 25 mei 2018 aan de wetgeving voldoet.
 Als er aantoonbare klachten zijn over fokkers, kan dit schriftelijk aan het bestuur
worden gemeld waarop het bestuur hoor en wederhoor zal toepassen. Dit geldt
ook voor fokken zonder stamboom.
 Ook bij bewust fokken met honden met oogafwijkingen treedt het bestuur op. Het
kan voorkomen dat er een second opinion nodig is na een oogonderzoek en dan
kan dit bij het oogpanel worden aangevraagd. In de afgelopen tijd zijn er twee
gevallen geweest waarin het oogpanel een second opinion heeft afgegeven; de
aanvragers zijn door het oogpanel in het gelijk gesteld.
 De afgelopen jaren zijn er 12 controlerondes gedaan en indien nodig is er een
waarschuwingsbrief verstuurd en was bedoeld om zich bewust te maken te fokken
volgens het VerenigingsFokReglement. Bij de eerstvolgende nestcontroleronde zal
het bestuur sancties opleggen als zaken niet op orde zijn.
 Het is vanmiddag verboden om in de zaal te roken en sprekers wordt verzocht
plaats te nemen bij de microfoon als zij iets willen zeggen.

In het afgelopen jaar is een aantal leden overleden. Dit zijn de dames Van der Meijden
en Homberg en de heren Bonjernoor, Jessurun Cardozo, Mouw en Koster. De
vergadering gedenkt hen met een minuut stilte.

3.

Notulen Algemene Ledenvergadering van 22 april 2017

Er zijn geen opmerkingen. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

4.

Ingekomen stukken gericht aan de ledenvergadering

Er zijn geen ingekomen stukken.
5.

Jaarverslagen 2017
a.
b.
c.
d.
e.

Jaarverslag secretaris
Verslag commissie jacht
Verslag commissie fokbeleid
Verslag commissie evenementen
Verslag redactie

Hierover zijn geen vragen of opmerkingen.
6.

Jaarverslag penningmeester inclusief accountantsrapport

De penningmeester geeft een toelichtingen meldt dat de rode cijfers in het stuk niet
negatief, maar positief zijn.
De vergadering heeft geen vragen of opmerkingen. Het jaarverslag wordt goedgekeurd.
7.

Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid

Mevrouw Van der Kleij-Onderwater meldt namens de kascommissie dat deze op 11
maart 2018 de boeken over 2017 heeft gecontroleerd en geen onregelmatigheden heeft
gevonden. De commissie stelt daarom voor om aan het bestuur decharge te verlenen
voor het financiële beleid in 2017.
De kascommissie bestond het afgelopen jaar uit de dames Van der Kleij-Onderwater,
Satter en de heer Versluis. Deze laatste heeft in de afgelopen 3 jaar in de kascommissie
gezeten en zal daarom komend jaar geen deel meer daarvan uitmaken. Als reservelid
kascommissie wordt de heer De Crom benoemd.
8.

Begroting 2018

Er zijn geen vragen. De vergadering gaat akkoord met de begroting 2018.
9.

Contributie
a.

Voorstel contributieverhoging buitenlandse leden

De penningmeester meldt dat er circa 60 leden zijn die in het buitenland wonen.
Zij betalen 35 euro contributie, maar voor de verzending van het clubblad is alleen
al 30 euro nodig. Derhalve stelt het bestuur voor om de contributie van leden die
in het buitenland wonen, volgend jaar met 5 euro te verhogen. Het blad digitaal
versturen is geen optie, omdat het vaak om oudere leden gaat die het clubblad
graag per post willen ontvangen. De vergadering gaat akkoord met het
bestuursvoorstel om mensen die in het buitenland wonen, 40 euro contributie te
laten betalen. [Besluit]
b.

Bestuursvoorstel in rekening brengen van administratiekosten aan leden
die te laat betalen

Het bestuur stelt voor om bij een tweede aanmaning administratiekosten in
rekening te brengen. Bij de eerste aanmaning zal in de brief vermeld worden dat
bij een eventuele volgende aanmaning 2,50 euro in rekening gebracht wordt
bovenop de verschuldigde contributie. Mochten leden dan nog niet betalen, dan
gaat het bestuur over tot opzegging van het lidmaatschap.
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Mevrouw Wassenaar merkt op dat er bij een eerste aanmaning geen
administratiekosten in rekening gebracht mogen worden. Mevrouw Nagel reageert
hierop dat dit ook niet gedaan wordt.
Mevrouw Van Os vraagt of het bedrag niet automatisch kan worden geïncasseerd.
De penningmeester antwoordt dat niet iedereen dat wil en dat mensen ook het
bedrag weer kunnen storneren.
De vergadering gaat akkoord met het voorstel van het bestuur om bij een tweede
aanmaning 2,50 euro in rekening te brengen als administratiekosten. [Besluit]
c.

Vaststellen contributie en entreegelden 2019

Het bestuur stelt voor de overige tarieven voor contributie en entreegelden 2019
ongewijzigd te laten. De vergadering gaat hiermee akkoord.[Besluit]
10.

Bestuursvoorstel herziene herplaatsingsvoorwaarden en ontvangstbewijs

Het bestuur meldt dat in de huidige artikelen 5,6, 8 en 10 enkele wijzigingen zijn
aangebracht. De herplaatsingsvoorwaardenstaan op de website.
Mevrouw Wassenaar vraagt wat de reden voor de wijziging is.
Mevrouw Duringhof geeft aan dat een aantal honden dat aangemeld wordt voor
herplaatsing vaak van niet leden is. Als de fokker van de hond wel lid is, kan de hond
wel het herplaatsingstraject in. Wat de aansprakelijkheid betreft, kan het voorkomen dat
een hond nog niet officieel is overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Er bestaat
onduidelijkheid bij wie de aansprakelijkheid op dat moment ligt. Daarom het
bestuursvoorstel het Ontvangstbewijs in stemming te brengen
De vergadering gaat unaniem akkoord met het voorstel. [Besluit]
11.

Bekendmaken wijzigingen en samenstellingcommissies, tevens bedanken
van leden die zich verdienstelijk hebben gemaakt

De voorzitter meldt dat mevrouw Vogels is gestopt als regiocommissielid in de regio
Gelderland. Hij bedankt haar voor haar inzet voor de vereniging. Mevrouw Koolmees zal
mevrouw Vogels opvolgen.
De heer Koopmans, die jarenlang bestuursverantwoordelijke jacht is geweest, stelt zich
niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om de heer Kamerling in zijn plaats te
benoemen. Ook de heer Koopmans wordt hartelijk bedankt voor zijn grote inzet in de
afgelopen jaren.
12.

Verkiezing bestuursleden die conform het rooster periodiek aftredend zijn
en terstond herkiesbaar

De bestuursleden Ten Kate en Van Vulpen zijn aftredend, maar tevens herkiesbaar. De
leden wordt verzocht het gele stembriefje in te vullen om te bepalen of zij al dan niet
akkoord gaan met deze herverkiezing. Tevens wordt de heer Kamerling voorgesteld aan
de leden.
13.

Verkiezing leden van de geschillencommissie die, conform de statuten,
direct weer herbenoembaar zijn

De dames Schmal-Teunissen, Wassenaar en de heer Quartel zijn herbenoembaar. De
leden wordt verzocht om het blauwe briefje in te vullen en zich zo uit te spreken over
deze herbenoeming.
De voorzitter benoemt de heer Koopmans als voorzitter en de dames Quartel en
Kamphorst-Satter als leden van de stemcommissie.
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14.

Bekendmaking resultaat van de diverse schriftelijke stemmingen

De heer Koopmans meldt dat met betrekking tot de benoeming van de heer Kamerling
in het bestuur, 39 leden voor de benoeming en 1 lid blanco hebben gestemd. De heer
Kamerling wordt hiermee benoemd in het bestuur.
In verband met de herverkiezing van mevrouw Ten Kate zijn er 40 stemmen voor deze
benoeming uitgebracht. In verband met de herverkiezing van de heer Van Vulpen zijn er
35 stemmen voor, 4 tegen en 1 blanco stem uitgebracht. De bestuursleden Ten Kate en
Van Vulpen zijn hiermee herbenoemd. [Besluit]
Voor de geschillencommissie zijn 26 stemmen voor uitgebracht, 12 leden hebben tegen
de herbenoeming van mevrouw Wassenaar gestemd, 1 lid stemde tegen de
herbenoeming van de heer Quartel, 1 lid stemde tegen de herbenoeming van mevrouw
Schmal-Teunissen en er werd een blanco stem ten aanzien van mevrouw Wassenaar
uitgebracht. Dit betekent dat de meerderheid van de vergadering akkoord gaat met de
herbenoeming van de leden van de geschillencommissie. [Besluit]
De heer Koopmans maakt van de gelegenheid gebruik om de leden te bedanken voor
het vertrouwen dat zij de laatste negen jaar in hem hebben gesteld. Hij houdt een warm
pleidooi voor het bestuur dat heel veel werk verricht, waardoor er heel veel vrije tijd in
dit werk gaat zitten. Hij betreurt de negatieve berichten die het bestuur af en toe
ontvangt en verzoekt de leden het bestuur op handen te dragen, omdat de
bestuursleden heel veel werk doen voor de vereniging.
15.

Uitreiking jaarprijzen

De prijs voor de beste jachthond 2017 gaat naar Senna van de Hazelberg van de heer
Van den Broek.
De prijs voor de beste showhond 2017 gaat naar twee honden die ex aequo geëindigd
zijn. Dit zijn Jillz Uut de Slikhoek van de dames Satter en Kamphorst-Satter en
Minidogland Take After Sun van de heer Meier. De laatste is niet aanwezig, maar het
bestuur zal ervoor zorgen dat de prijs op het juiste adres zal worden bezorgd.
16.

Huldiging leden die 25 of 50 jaar lid zijn van de NTC

De dames Koolmees, Koppelman, Berghegen, De Boer en Tanghe-Hoek van Dijke en de
heer Koopmans zijn 25 jaar lid van de vereniging en krijgen de speld en de oorkonde
daarvoor uitgereikt.
De dames Heesterbeek en Hoijtink zijn vijftig jaar lid van de vereniging, maar zijn
vandaag niet aanwezig. Zij zullen de oorkonde toegestuurd krijgen..
17. Werkproeven 2018
De heer Kamerling meldt dat de voorjaarswedstrijden weer begonnen zijn en dat er
afgelopen zaterdag een zweetspoorproef E in Westervelde is gehouden waarbij drie van
de zes honden geslaagd zijn. Het viel op dat veel mensen hiervoor hadden ingeschreven,
maar op het laatste moment hebben afgezegd. Ook de schot- en watertest loopt. In het
voorjaar komt er een workshop Beginselen van de Jacht en in het najaar staat er ook
nog een aantal activiteiten op de rol. Als leden vragen hebben op het gebied van de
jacht, dan kunnen die altijd gesteld worden aan de heer Kamerling. Een punt waar hij de
komende tijd achteraan wil gaan is dat proeven in het buitenland behaald, niet op de
stamboom in Nederland mogen worden gezet.
Mevrouw Nooijen constateert dat de zweetproeven steeds meer in trek zijn en zij vraagt
of er ook meer wedstrijden op dat gebied kunnen komen.
Het bestuur meldt dat er veel overinschrijvingen zijn voor de zweetproeven. Daarom ligt
er een voorstel bij het Field Trial Comité om indien een hond drie wedstrijden achter
elkaar meedoet, maar geen daarvan behaald, deze twee jaar niet meer mag inschrijven.
Op die manier hoopt men overinschrijven te voorkomen.
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18.

Clubblad De Dashond 2018

Hierover zijn geen vragen.
19.

Evenementen 2018

De heer Embregts meldt dat op 11 maart 2018 de puppy- en hondendag is gehouden. Er
waren 110 inschrijvingen en de dag is goed verlopen. Op 10 mei 2018 is de jaarlijkse
kampioenschapsclubmatch. Men kan zich tot 26 april 2018 daarvoor aanmelden.Op
11 augustus 2018 is de WUT World Winner Show. Hiervoor zijn al aardig wat
aanmeldingen, maar het is nog mogelijk om daarvoor in te schrijven. Op 6 oktober 2018
wordt de jaarlijkse regioclubmatch gehouden in De Camp in Woudenberg. Het bestuur
was erg enthousiast dat er een Champion of Champions georganiseerd zou worden,
maar tot op heden is er slechts één inschrijving binnengekomen. Als er niet meer
inschrijvingen komen, dan zal dit evenement niet doorgaan.
De heer Versluis suggereert om een Champion of Champions na de ALV te organiseren,
zodat het aantal aanmeldingen daarvoor hoger is. Het bestuur bedankt hem voor de
suggestie en zegt dat deze verder besproken zal worden.
Bij vragen over evenementen kan men een e-mail sturen naar het e-mailadres
evenementen@teckelclub.nl.
20.

Rondvraag

Mevrouw Swanenberg vraagt mensen die nestjes op de NTC website vermeld hebben en
de puppy’s inmiddels zijn verkocht en/of besproken die nestjes af te melden.
21 Sluiting van de vergadering
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en zegt dat er nog gelegenheid is
om met elkaar na te praten onder het genot van een drankje en bitterballen. Hij hoopt
iedereen volgend jaar weer te mogen ontmoeten. De voorzitter sluit de vergadering om
15.30 uur.
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