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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Teckel Club (NTC), 
gehouden op zaterdag 19september 2020 in Hotel Schimmel 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, de heer P.H.M. Stijns 

Aantal leden aanwezig: 31 stemgerechtigde leden 

Afwezig m.k.:  mevrouw De Jager, mevrouw Gieles,mevrouw Barnat, de heer en 
mevrouw Blanken, mevrouw Velleman, mevrouw Meeuwesen, de 
heer en mevrouw Rutten, mevrouw Rundervoort, mevrouw Woters, 
mevrouw Baars, mevrouw Van der Kleij, mevrouw Wieringh, 
mevrouw Geertsema, de heer De Veen, mevrouw Staal, de heer en 
mevrouw Van Lith, mevrouw Verwilligen, mevrouw Philipsen – Van 
de Pol, de heer en mevrouw Van Laerhoven, mevrouw Lindeman, 
mevrouw Eggenhuizen, mevrouw Duringhof, mevrouw Laros, 
mevrouw Lodders, mevrouw Pouw – Pettersson, mevrouw 
Grootaers – De Groot, de heer en mevrouw Van Veelen  

__________________________________________________________________ 

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 er van de 2200 leden vanmiddag 31 
stemgerechtigde leden aanwezig zijn en merkt op dat zo’n laag aantal aanwezigen 
een dieptepunt is voor de vereniging. Hij geeft voorts aan dat het begrijpelijk is dat 
ten tijde van het heersende virus COVID-19, leden ervoor kiezen om thuis te 
blijven. 
 
Hij vervolgt met de opmerking dat het een bijzonder jaar is vanwege het genoemde 
virus en dat daarom de Algemene Ledenvergadering eerder dit jaar geannuleerd 
moest worden. Om de vergadering vandaag wel door te kunnen laten gaan, worden 
dan ook een aantal veiligheidsvoorschriften in acht genomen.  
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Er hebben helaas maar weinig tot geen activiteiten zoals de shows, de jachtproeven 
en regiobijeenkomsten plaatsgevonden en dit is voor velen erg jammer.  
 
De voorzitter merkt op dat het voor de kynologie eveneens een moeilijk jaar is 
vanwege de problematiek rondom de kortsnuitige hondenrassen.  
Het betreurt de voorzitter dat er veel onmin in de kynologie heerst en dat niemand 
daar iets mee opschiet omdat de motivatie en het enthousiasme hierdoor afneemt.  
 
Binnen de teckelclub zijn er veel vrijwilligers actief en de voorzitter geeft aan erg 
blij te zijn met de tomeloze inzet van velen om de vereniging draaiend te houden.  
De vrijwilligers worden bedankt door middel van een applaus.  
 
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.  

De voorzitter meldt dat een aantal leden de vereniging is ontvallen sinds de vorige 
Algemene Ledenvergadering in 2019 en vraagt de vergadering een minuut stilte in 
acht te nemen ter nagedachtenis van deze leden.  
 
De heer G. van Bekkum 
Mevrouw G.A. Brandjes – Hovinga  
Mevrouw W.J.F. Eskes – Janse  
Mevrouw T. van Genugten 
De heer C.D. Heinen 
Mevrouw J. Hospers - van der Grijn 
Mevrouw M.A.J. Jansen 
Mevrouw A. Kuijten - van der Leij 
Mevrouw K. van Lookeren– Campagne 
Mevrouw P. Roels –Borleffs 
Mevrouw G.H. Roemers –Guikema 
Mevrouw G.J. Struik 
De heer B.A.J. van der Vegt 
De heer H.L.H. Vossen 
De heer H.P. Wezenberg 
De heer B.H.Wietzes 
Erelid en oud bestuurslid de heer L.G. Spaai 

Er hebben zich voor deze Algemene Ledenvergadering 32personen formeel 
afgemeld.  
Erelid en oud bestuurslid mevrouw Velleman heeft zich afgemeld voor deze 
vergadering en heeft gevraagd de hartelijke groeten aan de aanwezigen over te 
brengen.  

3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 11 mei 2019 

Behandeld worden de notulen van 11 mei 2019.  
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Er zijn vanuit de vergadering geen op- of aanmerkingen op de notulen van 11 mei 
2019waarna deze unaniem onder dankzegging aan de notulist worden goedgekeurd 
en vastgesteld. 

4. Ingekomen stukken gericht aan de ledenvergadering 
 
Aande vergadering zijn geen mededelingen of ingekomen stukken ter bespreking 
aangeboden.  
 
5. Jaarverslagen 2019 
 
De voorzitter legt uit dat alle jaarverslagen op de website inzichtelijk zijn.  
a. jaarverslag secretaris 
Opgemerkt wordt dat vermeld staat dat het gaat om het jaarverslag van 201. Dit 
zal aangepast worden naar 2019.  
Er zijn vanuit de vergadering verder geen op- of aanmerkingen op het jaarverslag 
van de secretaris. Het jaarverslag wordt vastgesteld. 
 
b. verslag commissie jacht 
Er zijn vanuit de vergadering geen op- of aanmerkingen op het jaarverslag van de 
commissie jacht. Het jaarverslag wordt vastgesteld. 
 
c. verslag commissie fokbeleid 
Er zijn vanuit de vergadering geen op- of aanmerkingen op het jaarverslag van de 
commissie fokbeleid. Het jaarverslag wordt vastgesteld. 
 
d. verslag commissie evenementen 
Er zijn vanuit de vergadering geen op- of aanmerkingen op het jaarverslag van de 
commissie evenementen. Het jaarverslag wordt vastgesteld. 
 
e. verslag redactie 
Er zijn vanuit de vergadering geen op- of aanmerkingen op het jaarverslag van de 
redactie. Het jaarverslag wordt vastgesteld. 

(n.b. Tijdens de vergadering worden de jaarverslagen vastgesteld en in de 
besluitenlijst staat dat ze zijn vastgesteld.) 

6. Jaarverslag penningmeester inclusief accountantsrapport  
 
Mevrouw Nagel-Endenburg geeft een korte toelichting op de jaarrekening 2019. Er 
zijn geen noemenswaardige bijzonderheden te melden ten opzichte van 2018. 
De vergadering heeft geen op- en of aanmerking op het jaarverslag van 2019. 
 
De jaarrekening wordt goedgekeurd en vastgesteld.  

7. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid 
 
Mevrouw Satter en de heer De Crom, hebben de kascontrole uitgevoerd. Mevrouw 
Satter leest staande de vergadering de kasverklaring voor. Er zijn geen 
onregelmatigheden aangetroffen in de financiële stukken van 2019. De 
jaarrekening 2019 geeft een getrouw beeld van de werkelijke uitgaves en de 
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financiële situatie.  
Mevrouw Satter merkt op dat er eveneens een accountantsrapport is opgesteld. 
Mevrouw Nagel-Endenburg wordt bedankt voor haar werkzaamheden die zij 
wederom correct en goed heeft uitgevoerd.  
De kascommissie adviseert de vergadering in te stemmen met de jaarrekening en 
aan het bestuur decharge te verlenen voor het uitgevoerde financiële beleid.  

De vergadering gaat akkoord met het advies om decharge te verlenen aan het 
bestuur voor het gevoerde beleid en beheer in 2019. 

Aan het bestuur van de NTC wordt decharge verleend voor het correct uitgevoerde 
financiële beheer en beleid. 

Benoeming Kascommissie 
In het afgelopen jaar is de kascontrole uitgevoerd door de kascommissie, 
bestaande uit mevrouw Satter en de heer Crom. De kascommissie wordt bedankt 
voor haar werkzaamheden. 
De voorzitter merkt op dat mevrouw Satter gedurende drie jaar de controle van de 
kascommissie heeft uitgevoerd en dankt haar voor haar tijd en inzet.  
De heer De Crom en de heer Van Laerhoven (was voor 2019 reserve lid) vormen de 
kascommissie voor 2020. Mevrouw Hoppenbrouwers stelt zich beschikbaar als 
reserve lid. 
De vergadering stemt ermee in dat de heer De Crom en de heer Van Laerhoven lid 
blijven van de kascommissie. De vergadering stemt er eveneens met algemene 
stemmen mee in dat mevrouw Hoppenbrouwers als reserve lid wordt benoemd. 

8. Begroting 2020 
 
Mevrouw Nagel-Endenburg merkt op dat de begroting voor 2020 niet is aangepast 
omdat deze door de accountant en de kascontrolecommissie is gecontroleerd. Ze 
legt uit dat er dit jaar veel minder uitgegeven is omdat er veel minder activiteiten 
hebben plaatsgevonden met name in de regio’s en ten aanzien van de 
evenementen. De begroting is opgesteld ten tijde dat COVID-19 nog geen invloed 
had op alle activiteiten en evenementen. Tijdens de volgende Algemene 
Ledenvergadering zal dit in de resultaten zichtbaar zijn, legt mevrouw Nagel-
Endenburg uit. Het ledenbestand is ongeveer gelijk gebleven.  

Een van de aanwezigen vraagt waarom alleen de namen van de nieuwe leden 
vermeld worden in het verenigingsblad De Dashond. Mevrouw Nagel-Endenburg 
legt uit dat in het kader van de AGV (De Algemene Verordening 
Gegevensbescherming) niet meer mogelijk is. Voor de regiocommissieleden wordt 
indien gewenst de ledenlijst ter beschikking gesteld. 
 
Er zijn vanuit de vergadering geen op- en of aanmerkingen op de begroting voor 
2020. De begroting 2020 wordt goedgekeurd.  

9. Vaststelling contributie en entreegelden 2021 
 
Voorgesteld wordt om de contributie en de entreegelden 2021 niet te verhogen. De 
vergadering stemt hiermee in. De contributie en entreegelden blijven gelijk aan die 
van 2020. 
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10. Twee voorstellen vanuit de leden 
Er zijn door twee leden voorstellen ingediend. De indieners van de voorstellen zijn 
niet aanwezig tijdens deze Algemene Ledenvergadering.  

a. Het voorstel, ingediend door mevrouw De Jager en ondertekend door minimaal 
tien leden, inhoudende de wijziging van de geldigheid van het verplichte 
oogonderzoek zoals neergelegd in artikel 4 van ons VerenigingsFokReglement (VFR) 
door dit terug te brengen van twee naar een jaar.  

De voorzitter legt uit dat een aantal jaren geleden de termijn van twee jaar is 
uitgebreid van een jaar geldigheidsduur naar twee jaar geldigheidsduur. Het 
bestuur geeft aan om niet met dit voorstel in te stemmen omdat er de voorkeur 
aangegeven wordt om consistentie van het beleid voort te zetten.  
 
De heer Van Vulpen merkt op verbaasd te zijn bij het lezen van dit agendapunt 
omdat de inbrenger van dit voorstel dit eveneens twee jaar geleden heeft ingediend 
en dat hier toen tegen gestemd is. De voorzitter legt uit dat ieder lid elk jaar een 
voorstel mag indienen mits dit voorstel gesteund wordt door voldoende andere 
leden van de vereniging. 

De voorzitter brengt bovengenoemd voorstel in stemming en vraagt de leden de 
stembriefjes hiervoor te gebruiken. Het groene briefje betekent voor het voorstel 
en het rode briefje betekent tegen het voorstel. Blanco staat voor geen stem.  
 
Het voorstel van mevrouw De Jager wordt unaniem verworpen.  

b. Het voorstel, ingediend door mevrouw C. Raasveldt en ondertekend door 
minimaal tien leden, inhoudende de uitbreiding van de exterieurregels zoals 
neergelegd in artikel 7 van ons VerenigingsFokReglement (VFR) als volgt:  
De kwalificatie van minimaal Zeer Goed (ZG) kan tevens behaald worden op een 
clubmatch, georganiseerd door een lokale kynologenclub (KC, lid van de Raad van 
Beheer), mits deze kwalificatie is gegeven door een ras specialistische (FCI groep 4 
bevoegde) keurmeester.   

De voorzitter legt uit dat het bestuur dit voorstel heeft besproken en van mening is 
dat het voorstel niet goedgekeurd zou moeten worden omdat er voldoende 
tentoonstellingen zijn waarop een kwalificatie behaald kan worden. Hij vermeldt de 
regioclubmatch, de kampioensclubmatch en de NTC is begonnen met aankeuringen 
met als doel hier in de toekomst mee door te gaan. Het bestuur adviseert derhalve 
niet met voorliggend voorstel in te stemmen.  

De voorzitter brengt bovengenoemd voorstel in stemming en vraagt de leden de 
stembriefjes hiervoor te gebruiken. Het groene briefje betekent voor het voorstel 
en het rode briefje betekent tegen het voorstel. Blanco staat voor geen stem.  

Een stem is voor dit voorstel en een stem blanco. 
Met meerderheid van stemmen wordt het voorstel van mevrouw Raasveldt 
verworpen.  

11.Agendapunt 11 – Bestuursvoorstel wijziging artikel 7.2 van het 
VerenigingsFokReglement(VFR) van de Nederlandse Teckel Club;  
tevens toevoeging nieuw artikel 7.3 
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De heer Stijns geeft een toelichting op dit punt. Hij legt uit dat in de 
bestuursvergadering is besloten om fokgeschiktheidskeuringen te gaan 
organiseren. De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied(RvB) heeft deze 
mogelijkheid eenmalig geboden. Hiertoe heeft het bestuur een voorstel tekst 
gemaakt en ingediend bij de RvB met het verzoek de tekst na te zien. De RvB heeft 
hierop geantwoord dat het (VFR) format gevolgd moet worden en dat dit letterlijk 
overgenomen dient te worden. De heer Stijns legt uit dat wanneer het format 
zonder het artikel 7.3, zoals wordt voorgesteld, wordt gevolgd, dit zou betekenen 
dat iedereen die wil fokken moet deelnemen aan een expositie of de 
Kampioensclubmatch van de Nederlandse Teckel Club en aan de 
Fokgeschiktheidskeuringen. Het bestuur stelt voor dat artikel 7.3 wordt opgenomen 
waarin staat dat wanneer een ouderdier aan de kwalificatie-eis conform art 7.1 
heeft voldaan, hij/zij niet aan een Fokgeschiktheidskeuring hoeft deel te nemen. En 
andersom wanneer een ouderdier voldaan heeft aan de kwalificatie-eis tijdens een 
Fokgeschiktheidskeuring, hij/zij niet aan een expositie zoals genoemd in artikel 7.1 
hoeft deel te nemen. 
 
Het huidige artikel 7.2.:  
7.2. Fokgeschiktheidskeuringen zijn niet van toepassing. 

Bestuursvoorstel:  
7.2.  Fokgeschiktheidskeuring: beide ouderdieren moeten minimaal één (1) keer 
hebben deelgenomen aan een fokgeschiktheidskeuring georganiseerd door de 
Nederlandse Teckel Club en daar de kwalificatie ‘Fokgeschikt’ , overeenkomende 
met de kwalificaties op exposities en tentoonstellingen zijnde  “Zeer Goed of 
Uitmuntend” hebben behaald.  

7.2.1. Tijdens de in artikel 7.2 genoemde fokgeschiktheidskeuring is het mogelijk 
door de twee aanwezige keurmeesters gezamenlijk onderzoek te laten doen naar 
de toestand van het gebit en van de staart, welke toestand vastgelegd zal worden 
in een certificaat.  

Bestuursvoorstel nieuw artikel 7.3  

7.3  Wanneer beide ouderdieren aan één (1) der, in de artt. 7.1, en 7.2. vereiste 
kwalificatie-eisen hebben voldaan, vervalt de verplichting om tevens deel te nemen 
aan de andere, in de artt. 7.1. en 7.2. genoemde kwalificatie-eis. 

Een van de aanwezigen vraagt of artikel 7.2.1 onderdeel is van de keuring en of het 
certificaat toegevoegde waarde heeft.  
De heer Stijns legt uit dat het niet noodzakelijk is maar dat het een mogelijkheid is.  
Het certificaat geeft alleen een waarde beoordeling van dat moment. Tijdens de 
exposities/tentoonstellingen hoeft de keurmeester zich hier niet aan te binden. 
Wanneer er in de tussentijd een ongeluk gebeurt dan kan de eigenaar aantonen dat 
ten tijde van de Fokgeschiktheidskeuring de hond in orde was.  

Mevrouw Satter vraagt of dit certificaat de dierenartsverklaring vervangt die de 
keurmeester naar eigen inzicht kon meenemen in zijn waardeoordeel. De heer 
Stijns merkt op dat dit de vervanging van de dierenartsverklaring kan zijn.  
Mevrouw Satter vervolgt met de opmerking dat de gebitstoestand bij de aankeuring 
in een normaal keurrapport hoort te staan en dat dit niet een apart onderdeel is 
maar dat er staat dat elke keurmeester een staart hoort te voelen en het gebit 
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hoort te bekijken. Mevrouw Sattervraagt naar de extra waarde hiervan.  
De voorzitter legt uit dat er geen extra waarde is en het staat elke keurmeester vrij 
hiermee om te gaan zoals hij/zij dat zelf noodzakelijk acht. Het is niet zo dat de 
keurmeester niet meer naar staart en gebit mag kijken. De voorzitter legt uit dat 
door middel van de overdracht van het certificaat aangetoond kan worden dat bij- 
voorbeeld tandelementen of staarten in juiste conditie waren. Een keurmeester kan 
dit naast zich neerleggen, vult de voorzitter aan.  

MevrouwSatter vraagt of dit het format is of dat dit door het bestuur toegevoegd is 
aan het format.  
De voorzitter legt dat dit een format is en dat er een aankeuring is uitgevoerd en er 
een tweede in de planning staat. 

Een van de aanwezigen vraagt of er een leeftijdsgrens gebonden is aan de 
fokgeschiktheidskeuring.  
De voorzitter meldt dat hij ervan uitgaat dat dit vanaf negen maanden zal zijn.  
Mevrouw Satter merkt op dat het overeenkomstig een kwalificatie is en dat dit pas 
vanaf negen maanden mogelijk is.  

De voorzitter brengt dit voorstel in stemming. 
Twee stemmen tegen, twee stemmen blanco en 27 stemmen voor.   
Het voorstel is met meerderheid van stemmen aangenomen.  

De vergadering stemt in met de bestuursvoorstelwijziging artikel 7.2 van het 
VerenigingsFokReglement (VFR) van de Nederlandse Teckel Club en  
tevens toevoeging van het nieuwe artikel 7.3. 

12. Verkiezing bestuursleden, conform rooster is periodiek aftredend en stelt zich 
herkiesbaar:Mevrouw A.M.W. Nagel-Endenburg 

De voorzitter brengt de benoeming van mevrouw Nagel-Endenburg in stemming en 
vraagt de aanwezigen door middel van het invullen van de stembriefjes een keuze 
te maken.  

De heer Stijns, de heer De Crom en mevrouw Dams worden benoemd als 
stemcommissie.  
 

PAUZE 

 

13. Bekendmaking resultaat van de schriftelijke stemming 
 
De vergadering herbenoemt mevrouw A.M.W. Nagel-Endenburgin de functie van 
penningmeester met 28 stemmen voor, 1 stem tegenen 2 stemmen blanco. 
Mevrouw A.M.W. Nagel-Endenburg wordt hiermee herbenoemd als penningmeester. 

Mevrouw A.M.W. Nagel-Endenburg bedankt de leden voor het vertrouwen en meldt 
dat ze nog altijd met veel plezier haar werkzaamheden voor de Nederlandse Teckel 
Club uitvoert.  

Zij ontvangt een hartelijk applaus.  
 
14.  Uitreiking jaarprijzen voor: 
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Beste Jachthond 2019 
De voorzitter meldt dat er geen beste jachthond voor 2019 is gekozen. 
 
Beste Showhond 2019 
De voorzitter meldt dat deze hond voor de derde 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. 

15. Huldiging leden die 25 of 50 jaar lid zijn van de NTC 
 
MevrouwPhilipsen – van Pol is 50 jaar lid van de vereniging, ze is helaas wegens 
omstandigheden niet aanwezig. Er is een boeket bij haar bezorgd en de oorkonde 
wordt per post aan haar toegezonden. 

Mevrouw De Kunder – Vader is eveneens 50 jaar lid van de vereniging en krijgt de 
oorkondeen een boeket uitgereikt. De jubilaris merkt op dat 50 jaar erg lang is en 
dat 40 jaar wellicht ook een goed moment is voor de fokkers om gehuldigd te 
worden.  

Mevrouw Meeuwesen is 25 jaar lid van de vereniging, ze is helaas wegens 
omstandigheden niet aanwezig. De oorkonde en het speldje worden per post naar 
haar toegezonden. 

De heer De Crom is 25 jaar lid van de vereniging en aan hem wordt de oorkonde 
uitgereikt en het speldje opgespeld.  
 
De jubilarissen worden hartelijk gefeliciteerd met hun langdurige lidmaatschappen 
door de voorzitter en krijgen een warm applaus van de aanwezigen.  

16. Werkproeven 2020 
 
De heer Kamerling geeft een korte toelichting. Hij meldt dat er niet veel activiteiten 
hebben kunnen plaatsvinden vanwege het eerder genoemde virus. Een aantal 
proeven heeft doorgang kunnen vinden. Er is een zweetproef geweest en op 3 
oktober zal er nog een plaatsvinden. Hij spreekt de hoop uit dat het volgend jaar 
beter gaat.  

17. Clubblad De Dashond 2020 
 
Mevrouw Ten Kate meldt dat het redactieteam onder leiding van mevrouw Dams 
goed functioneert. De taken zijn goed verdeeld waardoor er rust is ontstaan. Door 
het eerder genoemde virus is er minder kopij vanuit de regio’s aangeleverd. De 
redactie heeft toch elke keer weer een goed gevulde Dashond kunnen uitbrengen 
en mevrouw Ten Kate dankt een ieder die hier een bijdrage aan heeft geleverd.  

18. Evenementen 2020 
 
De heer Embregts bedankt de dames Dams en Ten Kate voor het maken van het 
clubblad en geeft de complimenten voor hun werkzaamheden.  
Er hebben dit jaar veel minder evenementen plaatsgevonden. De regioclubmatch is 
helaas ook afgeblazen. Op 3 oktober vindt er een aankeuring van 28 honden plaats.  
De regioclubmatch zal volgend jaar op 10 oktober 2021 in Beusichem plaatsvinden.  
Afhankelijk van de sponsor Eukanuba zal er een jongehondendag plaats vinden.  
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Een van de aanwezigen vraagt of er nog een mogelijkheid voor een aankeuring zal 
zijn. Afhankelijk van de omstandigheden zal er een aankeuring in oktober 
plaatsvinden, legt de heer Embregtsuit.  

18.a Extra ingevoegd agendapunt 
 
Mevrouw Pouw is gestopt met het regiocommissieschap Utrecht & Flevoland en 
mevrouw Wieringh is gestopt met het Teckelwinkeltje.  

Beide leden worden hartelijk bedankt door middel van een applaus.  
De voorzitter meldt dat hierdoor een aantal vacatures zijn ontstaan en roept leden 
op om te reageren op deze vacatures.  

19. Rondvraag 
 
Mevrouw Dams stelt voor om meerdere vrijwilligers per regio aan te trekken om de 
werkdruk te verlichten.  
De voorzitter bedankt mevrouw Dams voor deze tip en merkt op dat dit een 
serieuze overweging is die in het bestuur besproken zal worden. 

20. Sluiting van de vergadering 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 15.30 uur en dankt de aanwezigen voor hun 
komst en inbreng.  

 

 

Besluitenlijst  

NTC 19 september 2020 

3. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering  
3.1  De notulen van 11 mei 2019 zijn goedgekeurd en vastgesteld. 

5.  Jaarverslagen 2019 
5.1  De jaarverslagen van de secretaris, de commissie jacht,decommissie  
 fokbeleid, de commissie evenementen en van de redactie zijn    
 goedgekeurd en vastgesteld.  

6. Jaarverslag penningmeester inclusief accountantsrapport 
6.1  De jaarrekening 2019is goedgekeurd en vastgesteld. 
6.2  Aan het bestuur van de NTC is decharge verleend voor het correct  
  uitgevoerde  financiële beheer en beleid. 

7.  Benoeming kascommissie  
7.1  De heer De Crom, de heer Van Laerhoven en mevrouw Hoppenbrouwers
  (als reserve lid) vormen de kascommissie voor het lopende jaar.  
 
8. Begroting 2021 
8.1  De Begroting 2021 is goedgekeurd. 
 
9. Contributie en entreegelden 
  De contributie en entreegelden worden niet verhoogd in2021. 
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10. Twee ingediende voorstellen van leden. 
10.1  Het voorstel van mevrouw De Jager is met meerderheid van stemmen 
  verworpen.  
10.2 Het voorstel van mevrouw Raasveldt is met meerderheid van stemmen 
  verworpen  

11. Wijziging en toevoeging VerenigingsFokReglement (VFR 
  De voorstelwijziging artikel 7.2 van het VerenigingsFokReglement (VFR) 
  van de Nederlandse Teckel Club en de toevoeging van het nieuwe artikel 
  7.3. zijn goedgekeurd en vastgesteld.  
 
12. Verkiezing bestuursleden, conform rooster periodiek aftredend:  

mevrouw A.M.W. Nagel-Endenburg 
 

13. Bekendmaking resultaat van de schriftelijke stemming 
13.1 Mevrouw A.M.W. Nagel-Endenburg is herbenoemd  
   
14.  Uitreiking jaarprijzen 
14.2 Beste Showhond 2019 is de dwergdashond korthaar reu, Minidogland 
  Take After Sun van de heer Meier. 

 

 

Actiepuntenlijst 

NTC 19 september 2020 

5. Jaarverslagen 2019 
  a. jaarverslag secretaris.  
  Het jaartal van het jaarverslag aanpassen van 201 naar 2019. 

 


