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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Teckel Club (NTC), 

gehouden op zaterdag 11 mei 2019 in Cultureel Centrum De Camp te Woudenberg. 

__________________________________________________________________ 

Aanwezig: 

Voorzitter:  de heer R.W. Boekholt 

Bestuur:   mevrouw A.M.W. Nagel-Endenburg, mevrouw H.K.T ten  Kate, de 

heer G.L.M.C. Embregts, de heer J.Th.M. Roberts, de heer G. 

Kamerling,  

Aantal leden aanwezig: 59 stemgerechtigde leden. 

Afwezig m.k.:  de heer Revet, de heer en mevrouw De Jager, mevrouw Gieles, 

 mevrouw Barnat, de heer Meier, mevrouw Embregts de heer en 

 mevrouw Blanken, de heer Post, mevrouw Zoer, de heer Dekker, 

 mevrouw Velleman, mevrouw Meeuwesen, mevrouw   

 Schoonderbeek, mevrouw Bruyn, de heer en mevrouw Rutten en   

mevrouw Geers-Vermeer  

__________________________________________________________________ 

 

1. Openingswoord door de voorzitter 

De voorzitter, de heer Boekholt, opent de vergadering om 14.15 uur en heet de 

aanwezigen hartelijk welkom. Hij meldt dat van de 2200 leden er vanmiddag 56 

stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Gedurende de vergadering komen hier nog 3 

stemmen bij.  

De voorzitter merkt op dat 2018 zich kenmerkt door hoogtepunten en dieptepunten 

en refereert aan de ‘Affaire Van Zijl’. (Na klachten heeft de inspectiedienst in juni 

2018 in Woerden 150 verwaarloosde teckels in beslag genomen). Het gevolg 

hiervan is dat procedures en controles zijn aangescherpt zowel bij de Nederlandse 

Teckelclub maar ook bij de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied. De voorzitter 

meldt dat onder andere het onder agendapunt 10 te behandelen punt Voorstel tot 

het aannemen van een delegatiebesluit met betrekking tot het NTC-

Fokkerreglement en het Sanctiebeleid hiervan een gevolg is. Dit te bespreken 
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voorstel heeft als doel in de toekomst adequaat te kunnen handelen wanneer dit 

soort misstanden zich voordoen.  

Het bestuur van De Nederlandse Teckelclub heeft net als andere betrokken 

instanties veel kritiek moeten ondervinden maar de voorzitter meldt dat het 

bestuur staat voor openheid, transparantie en discussie maar het bestuur is 

afhankelijk van de medewerking van de leden hierin. Het wordt door het bestuur op 

prijs gesteld wanneer leden over bepaalde zaken verduidelijking vragen. Dit is in 

dezen gebeurd en daar is het bestuur het lid dankbaar voor.  

De voorzitter geeft aan dat De Nederlandse Teckelclub haar best heeft gedaan om 

een maximale bijdrage te leveren, zoals voor het opvangen van honden in 

Hongarije door het doneren van financiële bijdragen voor ondersteuning. 

 

Naast dit dieptepunt waren er ook hoogtepunten:  

• De organisatie van de WUT World Winner Show 2018 met het grootste aantal 

inschrijvingen ooit op de WUT (World Union Teckel event).  

• De voorzitter noemt als positieve ontwikkeling de controles op het VFR 

(VerenigingsFokReglement) waardoor er steeds minder overtredingen 

worden geconstateerd en er steeds minder gebruik gemaakt hoeft te worden 

van het sanctiebeleid.  

• Eveneens noemt de voorzitter de positieve inspanningen van de commissie 

Fokbeleid die een grote bijdrage levert aan het verminderen en zelfs mogelijk 

voorkomen van bepaalde ziekten in het ras. 

• Voor elk wat wils tijdens de vele activiteiten in de regio’s wordt als zeer 

positief ervaren door zowel de leden als het bestuur en alle andere 

betrokkenen. 

• De voorzitter bedankt alle vrijwilligers voor de tomeloze inzet, door hen 

draait alles binnen de vereniging op rolletjes. 

2. Mededelingen bestuur 

Van de vergadering wordt door middel van een voicerecorder een opname gemaakt 

ter ondersteuning van de notulering. De voorzitter merkt op dat het wenselijk is dat 

wanneer een van de leden het woord wil nemen zij/hij vooraf haar/zijn naam noemt 

zodat dit opgenomen kan worden in de notulen.  

Er hebben zich voor deze Algemene ledenvergadering 18 mensen formeel 

afgemeld.  

De voorzitter meldt dat 17(dit moeten zijn: 20) leden de vereniging zijn ontvallen 

in 2018 en vraagt de vergadering een minuut stilte in acht te nemen ter 

nagedachtenis aan deze leden.  

 

De heer of mevrouw Van Amsterdam, 

Mevrouw Van Breukelen, erelid van de NTC, 

Mevrouw De Bruijn – Van de Putte, 

Mevrouw Coenen, 

Mevrouw Van Drunen – Bakelaar, 

De heer Van Gansewinkel, 

Mevrouw Van Geerenstein, 

Mevrouw Heesterbeek- Welten, 
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De heer Huisman, 

De heer Kastelijn, 

De heer Koster, 

De heer of mevrouw Kraft, 

Mevrouw Kuipers-Loebart, 

Mevrouw Van der Meijden,  

Mevrouw Oudshoorn – Sattler, Lid van Verdienste, 

De heer Puts, Lid van Verdienste, 

De heer Rookmaaker,  

Mevrouw Schouwstra – Driessen, 

De heer Van Soest, oud voorzitter NTC en keurmeester, 

Mevrouw Westhoek.  

3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 21 april 2018 

Behandeld worden de notulen van 21 april 2018. 

Er zijn vanuit de vergadering geen op- of aanmerkingen op de notulen van 21 april 

2018 waarna deze unaniem onder dankzegging aan de notulist worden 

goedgekeurd en vastgesteld. 

4. Ingekomen stukken gericht aan de ledenvergadering 

 

Aan de vergadering zijn geen mededelingen of ingekomen stukken ter bespreking 

aangeboden.  

 

5. Jaarverslagen 2018 

 

a. jaarverslag secretaris 

Er zijn vanuit de vergadering geen op- of aanmerkingen op het jaarverslag van de 

secretaris. Het jaarverslag is vastgesteld. 

 

b. verslag commissie jacht 

Er zijn vanuit de vergadering geen op- of aanmerkingen op het jaarverslag van de 

commissie jacht. Het jaarverslag is vastgesteld 

 

c. verslag commissie fokbeleid 

Er zijn vanuit de vergadering geen op- of aanmerkingen op het jaarverslag van de 

commissie fokbeleid. Het jaarverslag is vastgesteld 

 

d. verslag commissie evenementen 

Er zijn vanuit de vergadering geen op- of aanmerkingen op het jaarverslag van de 

commissie evenementen. Het jaarverslag is vastgesteld 

 

e. verslag redactie 

Er zijn vanuit de vergadering geen op- of aanmerkingen op het jaarverslag van de 

redactie. Het jaarverslag is vastgesteld 

6. Jaarverslag penningmeester inclusief accountantsrapport  

 

Mevrouw Nagel-Endenburg geeft een korte toelichting op de jaarrekening 2018. Er 

zijn geen noemenswaardige bijzonderheden te melden ten opzichte van 2017. 
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De vergadering heeft geen op- en of aanmerking op het jaarverslag van 2018. 

 

De jaarrekening wordt goedgekeurd en vastgesteld.  

7. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid 

 

De kascommissie, bestaande uit mevrouw Van der Kleij-Onderwater en mevrouw 

Satter, met als reserve lid de heer De Crom, heeft de kascontrole uitgevoerd.  

Mevrouw Satter leest staande de vergadering de kasverklaring voor. Er zijn geen 

onregelmatigheden aangetroffen in de financiële stukken van 2018. De 

jaarrekening 2018 geeft een getrouw beeld van de werkelijke uitgaves en de 

financiële situatie.  

Mevrouw Satter merkt op dat mevrouw Nagel-Endenburg haar werkzaamheden als 

penningmeester voor de NTC met verantwoordelijkheidsgevoel en accuratesse 

uitvoert.  

De kascommissie adviseert de vergadering in te stemmen met de jaarrekening en 

aan het bestuur decharge te verlenen voor het correct uitgevoerde financiële beleid.  

 

De kascommissie stelt de vergadering voor om in de statuten het artikel waarin 

staat vermeld dat de kascontrole door twee leden van de vereniging uitgevoerd 

moet worden te wijzigen omdat de jaarrekening door een professionele accountant 

wordt opgesteld en gecontroleerd.  

Mevrouw Nagel-Endenburg wordt met een daverend applaus bedankt voor alle tijd 

die zij als penningmeester in de vereniging steekt.  

De vergadering gaat akkoord met het advies om decharge te verlenen aan het 

bestuur voor het gevoerde beleid en beheer in 2018. 

Aan het bestuur van de NTC is decharge verleend voor het correct uitgevoerde 

financiële beheer en beleid. 

Benoeming Kascommissie 

In het afgelopen jaar is de kascontrole uitgevoerd door mevrouw Van der Kleij-

Onderwater en mevrouw Satter, met als reserve lid de heer De Crom. De 

kascommissie wordt bedankt voor haar werkzaamheden. 

Mevrouw Van der Kleij-Onderwater is niet meer verkiesbaar, zij heeft haar periode 

van twee jaar afgerond.  

Mevrouw Satter en de heer De Crom blijven lid van de kascommissie. De heer Van 

Laerhoven stelt zich beschikbaar als reservelid. De vergadering stemt hiermee in 

met algemene stemmen en de heer Van Laerhoven wordt als reserve lid benoemd. 

8. Begroting 2019 

 

Alle leden hebben kennis kunnen nemen van de Begroting voor 2019 in het 

verenigingsblad De Dashond alsmede op de website van de NTC.  

Mevrouw Nagel-Endenburg geeft een korte toelichting op de begroting 2019.  

Deze begroting is opgesteld op basis van de algemene kostenverwachtingen en 

inkomsten. De begroting voor 2019 is sluitend.  

Er zijn vanuit de vergadering geen op- en of aanmerkingen op de begroting voor 

2019. De begroting 2019 wordt goedgekeurd.  
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9. Vaststelling contributie en entreegelden 2020 

 

De contributie en entreegelden 2020 blijven gelijk aan die van 2019.  

10.  Voorstel tot het aannemen van een delegatiebesluit met betrekking tot het 

NTC-Fokker reglement en het Sanctiebeleid 

 

De voorzitter legt uit dat het bestuur steeds vaker geconfronteerd wordt met 

regelgeving vanuit de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied (RVB) en The 

Fédération Cynologique Internationale (FCI) en in mindere mate vanuit het 

Ministerie van LNV. Het bestuur moet snel kunnen handelen en op dit moment 

moet het bestuur voor elk wijziging in het NTC Fokker Reglement en het 

Sanctiebeleid toestemming van de Algemene Ledenvergadering vragen waardoor 

zaken soms een jaar blijven liggen of er moet een buitengewone Ledenvergadering 

georganiseerd worden.  

Tijdens de controles op het NTC Fokker reglement blijkt dat er mensen zijn die een 

grijs gebied weten te vinden tussen ontwijken en ontduiken van de regelgeving.  

Het bestuur vraagt de vergadering het mandaat te verlenen aangaande het NTC 

Fokker reglement en het Sanctiebeleid zodat direct aanpassingen gemaakt kunnen 

worden in situaties dat dit noodzakelijk wordt geacht. Het bestuur zegt toe dat de 

leden hiervan zo snel mogelijk via het verenigingsblad De Dashond en de website 

op de hoogte gebracht worden.  

Mevrouw Wassenaar merkt op dat het bestuur wettelijk bevoegd is om te handelen 

ook wanneer er in het reglement iets niet geregeld is of wanneer het een situatie 

betreft die zich niet eerder heeft voorgedaan. Reglementen kunnen veranderd 

worden maar dan moeten er wel concrete voorstellen voor ingediend zijn. ‘Het 

bestuur heeft de bevoegdheid niet om reglementen te veranderen, aldus mevrouw 

Wassenaar.  

 

De voorzitter bedankt mevrouw Wassenaar voor het naar voren brengen van haar 

standpunt en bijdrage.   

De voorzitter meldt dat op het moment dat iets niet reglementair verloopt, het 

bestuur moet kunnen optreden en uit de praktijk blijkt dat dit niet altijd mogelijk is.  

 

Een van de aanwezige leden, mevrouw Buijnink, merkt op dat zij het waardeert dat 

het bestuur dit delegatiebesluit ter besluitvorming aan de vergadering voorlegt. Zij 

vraagt of de vergadering hiermee mandaat verleent aan het bestuur of aan de 

commissie Fokbeleid.  

De voorzitter legt uit dat het mandaat aan het bestuur verleend zal worden. 

Mevrouw Buijnink stelt voor om in dit soort zaken leden uit de regiobesturen hierin 

te betrekken. De voorzitter dankt mevrouw Buijnink voor haar bijdrage en merkt op 

dat het bestuur haar bijdrage zal meenemen in zaken waarin dit mogelijk is.  

Mevrouw Schmal geeft aan dat zij dit voorstel ziet als versterking van het mandaat 

dat het bestuur al heeft. Een dergelijk besluit in de Algemene Ledenvergadering is 

het eindstandpunt dat door de rechter geaccepteerd wordt, aldus mevrouw Schmal.  

De voorzitter brengt dit voorstel in stemming.  

Het voorstel tot een delegatiebesluit met betrekking tot het NTC-Fokker reglement 
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en het Sanctiebeleid is met meerderheid van stemmen aangenomen.  

(7 stemmen tegen, 2 blanco, 50 stemmen voor) 

11. Bekendmaken wijzigingen en samenstelling commissies, tevens bedanken van 

leden die zich verdienstelijk hebben gemaakt 

De voorzitter merkt op dat mevrouw Bruyn als nieuw regio commissielid in Noord 

Holland is aangetreden ter vervanging van mevrouw Wassenaar die naar regio 

Midden is overgestapt.  

Regio Midden bestaat uit mevrouw Wassenaar en mevrouw Pouw-Pettersson die 

ook nieuw is aangetreden in 2018. 

In de regio Noord Brabant en Zeeland zijn de heer en mevrouw van Laerhoven 

toegetreden tot de regiocommissie.  

De voorzitter meldt dat mevrouw Leijtens afscheid genomen heeft als 

regiocommissielid van Noord Brabant en Zeeland. Zij wordt tijdens de vergadering 

bedankt voor haar inzet voor de regio.  

De voorzitter meldt dat de vereniging afscheid heeft moeten nemen van de heer 

Van Vulpen als secretaris en hij wordt eveneens hartelijk bedankt voor zijn inzet als 

secretaris.  

12. Verkiezing bestuursleden, conform rooster periodiek aftredend.  

 

Aftredend en herkiesbaar zijn:  

• de heer R.W. Boekholt in de functie van voorzitter; 

• de heer G.L.M.C. Embregts, bestuursverantwoordelijke voor de commissie 

Evenementen 

• de heer J.Th.M. Roberts, bestuursverantwoordelijke voor de commissie 

Fokbeleid 

Verkiezing nieuw bestuurslid 

Om de door het vertrek van onze secretaris, de heer C.J. van Vulpen, ontstane 

vacature in te vullen draagt het bestuur de heer P.H.M. Stijns voor. 

De heer Stijns geeft een korte introductie: hij is 58 jaar, getrouwd en heeft twee 

kinderen. Heeft al 25 jaar teckels en de laatste vier jaar is hij serieus aan het 

fokken. Heeft ervaring als bestuurder buiten en inmiddels ook binnen de kynologie 

als bestuurslid van De Vereniging voor Ringmedewerkers in Nederland (VRN).  

De voorzitter brengt de benoeming van de heer P.H.M. Stijns in stemming door 

middel van het invullen van oranje stembriefjes.  

Mevrouw Ten Kate, mevrouw Duringhof en de heer Van Laerhoven worden 

benoemd als stemcommissie.  

 

PAUZE 

13. Bekendmaking resultaat van de diverse schriftelijke stemmingen 

 

De vergadering herbenoemt de heer R.W. Boekholt in de functie van voorzitter met 

52 stemmen voor, 5 stemmen tegen en 2 stemmen blanco. De heer R.W. Boekholt 
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wordt hiermee herbenoemd in het bestuur als voorzitter.  

 

De vergadering herbenoemt de heer G.L.M.C. Embregts, in de functie van 

bestuursverantwoordelijke voor de commissie Evenementen met 49 stemmen voor, 

7 stemmen tegen en 3 blanco stemmen. De heer  G.L.M.C. Embregts wordt 

hiermee herbenoemd in het bestuur.  

De vergadering herbenoemt de heer J.Th.M. Roberts, bestuursverantwoordelijke 

voor de commissie Fokbeleid met 44 stemmen voor, 7 stemmen tegen en 8 blanco 

stemmen. De heer J.Th.M. Roberts wordt hiermee herbenoemd in het bestuur.  

De vergadering benoemt de heer P.H.M. Stijns als secretaris met 48 stemmen voor,  

2 stemmen tegen en 9 blanco stemmen. De heer P.H.M. Stijns wordt hiermee 

benoemd in het bestuur.  

De heer Stijns wordt na zijn benoeming uitgenodigd om aan de bestuurstafel plaats 

te nemen.  

 

14.  Uitreiking jaarprijzen voor: 

 Beste Jachthond 2018 

De voorzitter meldt dat deze hond die velen goed kennen, met regelmaat op 

diverse shows of proeven aanwezig is.  

De prijs van de Beste Jachthond 2019 gaat naar de dashond ruwhaar reu, 

Quichasse Lowiecke (Joris) van ’t Roojan van de heer Van Vulpen. Joris en de heer 

Van Vulpen zijn aanwezig en worden uitgenodigd door de voorzitter om naar voren 

te komen. De heer van Vulpen wordt hartelijk gefeliciteerd met dit behaalde 

resultaat.  

 

 Beste Showhond 2018 

De voorzitter meldt dat deze hond voor de tweede keer deze titel mag dragen.  

De prijs gaat wederom naar de dwergdashond korthaar reu, Minidogland Take After 

Sun van de heer Meier. De heer Meier is niet aanwezig tijdens de vergadering maar 

mevrouw Wydro-Lamping neemt de prijs voor de heer Meijer in ontvangst.  

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

 

Mevrouw De Bad is 25 jaar lid (maar eigenlijk al 39 jaar) van de vereniging en 

krijgt de speld en de oorkonde daarvoor uitgereikt. 

Mevrouw Swanenberg is eveneens 25 jaar lid van de vereniging en krijgt de speld 

en de oorkonde daarvoor uitgereikt. 

Mevrouw Bosman is vijftig jaar lid van de vereniging en krijgt de oorkonde 

uitgereikt.  

 

De jubilarissen worden hartelijk gefeliciteerd met hun langdurige lidmaatschappen 

door de voorzitter en krijgen een warm applaus van de aanwezigen.  

16. Werkproeven 2019 

De heer Kamerling geeft een korte toelichting. Hij meldt dat er inmiddels alweer 

wat proeven zijn gedaan en dat tijdens deze proeven opvallend veel reeën in het 

veld waren. Er zijn nieuwe voorjagers die na het volgen van de workshop fanatiek 

geworden zijn. Voor de schot- en watertest zijn inmiddels 23 aanmeldingen. Er zal 
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bij Orweja een aanvraag hiervoor worden gedaan.  Hij kijkt uit naar een mooi 

seizoen.  

 

17. Clubblad De Dashond 2019 

 

Mevrouw Ten Kate meldt dat er qua samenstelling van het verenigingsblad ‘De 

Dashond’  het een en ander is veranderd. Mevrouw Dams heeft veel 

werkzaamheden van mevrouw Ten Kate overgenomen.  

Voor kopij houdt de redactie zich van harte aanbevolen. Mevrouw Ten Kate en de 

redactiecommissie worden bedankt voor de inspanningen ten aanzien van het 

clubblad De Dashond.  

18. Evenementen 2019 

 

De heer Embregts geeft als bestuursverantwoordelijke voor de commissie 

Evenementen een korte toelichting op de geplande evenementen van 2019.  

De evenementencommissie heeft diverse activiteiten in de planning zoals de 

Kampioenschapsclubmatch van de Nederlandse Teckelclub op 30 mei 2019 te 

Wijchen. De jaarlijkse regioclubmatch zal gehouden worden op 6 oktober te 

Hoogeveen. De Puppy- en Jongehondendag heeft inmiddels al plaatsgevonden. Op 

16 november vindt een ras-examen plaats. Hiervoor zijn 15 honden benodigd 

hiervoor komt binnenkort een oproep in het clubblad De Dashond.  

Een van de aanwezigen meldt een mogelijke activiteit op het strand van Zandvoort 

waarop de heer Embregts vraagt om dit per email (evenementen@teckelclub.nl) 

naar hem toe te sturen zodat zijn commissie dit in behandeling kan nemen.  

 

19. Rondvraag 

Mevrouw Duringhof vraagt of clubfokkers hun pups mogen afgeven met alleen een 

titer bepaling en dus niet met een enting.  

De voorzitter geeft aan dat hij ervan op de hoogte is dat dit gebeurt maar in het 

reglement staat duidelijk vermeld dat de pups ingeënt moeten zijn.  

Deze vraag zal geagendeerd worden in de vergadering van de commissie Fokbeleid.  

 

20. Sluiting van de vergadering 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 16.00 uur en dankt de aanwezigen voor hun 

komst en inbreng. Na de vergadering is de mogelijkheid om met elkaar na te 

praten onder het genot van een drankje.  
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Besluitenlijst  

NTC 11 mei 2019 

 

3. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering (Besluitvormend) 

3.1  De notulen van 21 april 2018 zijn goedgekeurd en vastgesteld. 

5.  Jaarverslagen 2018 (Besluitvormend) 

5.1  De jaarverslagen van de secretaris, de commissie jacht, de commissie, 

  de commissie fokbeleid, de commissie evenementen en van de redactie 

  zijn goedgekeurd en vastgesteld.  

6. Jaarverslag penningmeester inclusief accountantsrapport (Besluitvormend) 

6.1  De jaarrekening is goedgekeurd en vastgesteld. 

6.2  Aan het bestuur van de NTC is decharge verleend voor het correct  

  uitgevoerde  financiële beheer en beleid. 

7.  Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid 

7.1  Mevrouw Satter, de heer De Crom en de heer Van  Laerhoven (als  

  reservelid) vormen de kascommissie voor het lopende jaar.  

 

8.   Begroting 2019 

8.1  De Begroting 2019 is goedgekeurd. 

8.2  De contributie en entreegelden 2020 worden niet verhoogd in 2020. 

 

10. Voorstel tot het aannemen van een delegatiebesluit met betrekking tot het 

 NTC-Fokker reglement en het Sanctiebeleid 

10.1  Het voorstel delegatiebesluit met betrekking tot het NTC Fokker  

  reglement en het sanctiebeleid is aangenomen. Het bestuur heeft  

  mandaat gekregen om het NTC Fokker reglement en het Sanctiebeleid 

  direct aan te passen in situaties dat dit noodzakelijk wordt geacht. 

 

12. Verkiezing bestuursleden, conform rooster periodiek aftredend. 

12.1  Mevrouw Ten Kate, mevrouw Duringhof en de heer Van Laerhoven  

  worden benoemd als stemcommissie. 

 

13. Bekendmaking resultaat van de diverse schriftelijke stemmingen 

13.1 De heer R.W. Boekholt is herbenoemd in de functie van voorzitter.  

  De heer G.L.M.C. Embregts is herbenoemd als bestuursverantwoordelijke 

  voor de commissie Evenementen. 

  De heer J.Th.M. Roberts is herbenoemd als bestuursverantwoordelijke 
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  voor de commissie Fokbeleid. 

  De heer P.H.M. Stijns is met meerderheid van stemmen benoemd als  

  secretaris. 

 

14.  Uitreiking jaarprijzen 

14.1 Beste Jachthond 2018 is de dashond ruwhaar reu, Quichasse Lowiecke 

  (Joris) van ’t Roojan van de heer Van Vulpen. 

14.2 Beste Showhond 2018 is de dwergdashond korthaar reu, Minidogland  

  Take After Sun van de heer Meier. 

 

 

 

Actiepuntenlijst 

NTC 11 mei 2019 

 

 

7. Kascommissie 

7.1  De kascommissie stelt voor om in de statuten aan te passen het artikel 

  waarin staat vermeld dat de kascontrole door twee leden van de  

  vereniging uitgevoerd moet worden. Voorgesteld wordt dit te wijzigen 

  omdat de jaarrekening door een professionele accountant wordt  

  opgesteld en gecontroleerd.  

  Actie: Punt ter bespreking in het bestuur.  

20. Rondvraag 

 

20.1 Vraag betreffende het mogen afgeven van pups met alleen een titer  

  bepaling en  dus niet met een enting agenderen voor de volgende  

  vergadering van de commissie Fokbeleid. 

  Actie: Punt agenderen voor vergadering commissie Fokbeleid.  

 


