Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Teckel Club (NTC),
gehouden op zaterdag 11september 2021 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, de heer P.H.M. Stijns

Aantal leden aanwezig:29 stemgerechtigde leden
Afwezig m.k.:

mevrouw De Boer, de heer en mevrouw Blanken, mevrouw
Embregts, de heer Esman, mevrouw Gramser-van Aarssen,
mevrouw Gieles, mevrouw De Jager, de heer en mevrouw Van
Laerhoven, mevrouw Lindeman, mevrouw Van de Loo, de heer
Nijhuis, de heer en mevrouw Swanenberg, mevrouw Woters,
mevrouw Schmal-Teunissen, mevrouw Seijn, de heer Aghina,
mevrouw van Rijn.

__________________________________________________________________
1. Openingswoord door de voorzitter
De voorzitter, de heer Boekholt, opent de vergadering om 14.10 uur en heet de
aanwezigen hartelijk welkom. Hij meldt dat er van de 2200 leden vanmiddag 29
stemgerechtigde leden aanwezig zijn en dat dit er wederom minder zijn dan de
vorige ALV. Het bestuur vraagt zich af dit komt omdat er steeds minder animo en
betrokkenheid bij de leden is dan voorheen. De voorzitter meldt dat juist de ALV
het moment is om zaken bij te sturen en aan te passen en verbeterpunten aan te
geven. Het is daarentegen een zeer bloeiende vereniging die groei doormaakt en
sinds augustus alweer veertig nieuwe leden aan het ledental mag optellen.
Er hebben helaas ook dit jaar maar weinig tot geen activiteiten zoals de shows, de
jachtproeven en regiobijeenkomsten plaatsgevonden. Gelukkig hebben er inmiddels
twee kleine shows in Goes en Zwolle – met beperkende maatregelen – kunnen
plaatsvinden. De internationale tentoonstellingen zoals Maastricht, Bleiswijk en
Gorinchem kunnen ook weer doorgang vinden.
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De heer Kamerling organiseert weer diverse activiteiten en de regio’s kunnen
activiteiten weer oppakken. Er is weer licht aan het einde van de tunnel.
De voorzitter meldt dat de wisselingen in het bestuur van de Raad van Beheer op
Kynologisch Gebied niet gunstig zijn voor de rashonden en de kynologie in
algemeenheid. De NTC merkt dat er hierdoor zaken niet geregeld kunnen worden
zoals het verwijderen van de RSI lijst omdat de teckel geen probleemras is en het
toestaan van de variëteitkruising (kaninchen reu maal dwerg teef en een dwerg reu
maal een kaninchen teef).
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 20 personen formeel
afgemeld.
De voorzitter meldt dat een aantal leden de vereniging is ontvallen in 2020 en
2021en vraagt de vergadering een minuut stilte in acht te nemen ter nagedachtenis
van deze leden.
In 2020:
Mevrouw A.C. Jurvelius-Mannikko
De heer F.M.L. Verboven
Mevrouw M.B.J.M. Wilms-Tabbers
In 2021:
Mevrouw J.W.M. Eijmers-Van Westenberg
Mevrouw C. Claus-Pera
Mevrouw A. Koster
De heer J. Schippers
3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 19 september 2020
Behandeld worden de notulen van 19 september 2020.
Er zijn vanuit de vergadering geen op- of aanmerkingen op de notulen van 19
september 2020 waarna deze 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 2020
De voorzitter legt uit dat alle jaarverslagen op de website inzichtelijk zijn.
a. jaarverslag secretaris
b. verslag commissie jacht
c. verslag commissie fokbeleid
Mevrouw Eggenhuizen meldt een herniageval maar heeft dit nog niet doorgegeven
en zal dit zo spoedig mogelijk alsnog doen.
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d. verslag commissie evenementen
e. verslag redactie
Alle jaarverslagen zijn ongewijzigd vastgesteld en in de besluitenlijst staat dat ze
zijn vastgesteld.
6. Jaarverslag penningmeester inclusief accountantsrapport
De vergadering heeft geen op- en of aanmerkingen op het jaarverslag van 2020.
De jaarrekening 2020 wordt goedgekeurd en vastgesteld.
7. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid
De kascommissie, bestaande uit de heer Van Laerhoven en de heer De Crom, heeft
de kascontrole uitgevoerd. De heer De Crom leest staande de vergadering de
kasverklaring voor. Er zijn geen onregelmatigheden aangetroffen in de financiële
stukken van 2020. De jaarrekening 2020 geeft een getrouw beeld van de werkelijke
uitgaven en de financiële situatie.
De penningmeester mevrouw Nagel-Endenburg wordt bedankt voor deze
tijdrovende en intensieve klus die zij wederom correct en goed heeft uitgevoerd.
De kascommissie adviseert de vergadering in te stemmen met de jaarrekening
2020 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 2020. De vergadering en de
kascommissie bedanken mevrouw Nagel-Endenburg met een luid applaus.
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 de heer De Crom, de heer Van Laerhoven en mevrouw
Hoppenbrouwers als reserve lid. De kascommissie wordt bedankt voor haar
werkzaamheden.
De voorzitter merkt op dat de heer De Crom gedurende drie jaar de controle van de
kascommissie heeft uitgevoerd en dankt hem voor zijn tijd en inzet.
De heer Van Laerhoven en mevrouw Hoppenbrouwers hebben zich beschikbaar
gesteld voor de kascontrole van 2021. De heer Van Vulpen biedt aan de
kascommissie als reservelid te ondersteunen.
De vergadering stemt ermee in dat de heer van Laerhoven en mevrouw
Hoppenbrouwers lid blijven van de kascommissie. De vergadering stemt er
eveneens met algemene stemmen mee in dat de heer Van Vulpen als reserve lid
wordt benoemd.
8. Begroting 2021
Mevrouw Nagel-Endenburg merkt op dat de begroting voor 2021 zo goed als gelijk
is gebleven aan die van 2020 vanwege het feit dat COVID-19 nog een invloed had
3

op veel activiteiten en evenementen. Er is in 2020 wel een clubmatch gehouden.
Er zijn vanuit de vergadering geen op- en of aanmerkingen op de begroting voor
2021.
De begroting 2021 wordt goedgekeurd.
9. Vaststelling contributie en entreegelden 2022
Voorgesteld wordt om de contributie en de entreegelden 2022 niet te verhogen. De
vergadering stemt hiermee in. De contributie en entreegelden blijven gelijk aan die
van 2021.
10. Bekendmaken wijzigingen en samenstelling commissies, tevens bedanken van
leden die zich verdienstelijkhebben gemaakt
De voorzitter merkt op dat vier commissieleden zijn gestopt met hun
werkzaamheden.
In de Regio Zuid Holland zijn de heer Revet en mevrouw Van der Kley-Onderwater
gestopt.
In de Regio Twente zijn de heer Nijhuis en de heer Kwekkeboom gestopt.
De commissieleden worden bedankt voor hun werkzaamheden.
Er zijn nog geen nieuwe commissieleden gevonden en de voorzitter roept de leden
op om nieuwe commissieleden aan te dragen of zich beschikbaar te stellen.
11. Verkiezing bestuursleden, conform rooster zijn periodiek aftredend en stellen
zich herkiesbaar
Aftredend en herkiesbaar zijn:
De heer G. Kamerling
Mevrouw H.K.T ten Kate
De heer P.H.M. Stijns
De voorzitter brengt de benoeming van bovengenoemde bestuursleden in
stemming en vraagt de aanwezigen door middel van het invullen van de
stembriefjes een keuze te maken.
Stemcommissie:
De heer Embregts, de heer De Crom en de heer Quartel worden benoemd als
stemcommissie.
PAUZE

12. Bekendmaking resultaat van de diverse schriftelijke stemmingen
De vergadering herbenoemt mevrouw H.K.T ten Kate in de functie van
bestuursverantwoordelijke redactie De Dashond: met 29 stemmen voor, 0
stemmen tegen en 0 stemmen blanco
Mevrouw H.K.T ten Kate wordt hiermee herbenoemd als bestuursverantwoordelijke
redactie De Dashond.
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De vergadering herbenoemt de heer G. Kamerling in de functie van
bestuursverantwoordelijke Jacht: met 29 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0
stemmen blanco.
De heer G. Kamerling wordt hiermee herbenoemd als bestuursverantwoordelijke
Jacht.
De vergadering herbenoemt de heer P. Stijns in de functie van secretaris:
met 28 stemmen voor, 1 stem tegen en 0 stemmen blanco.
De heer P. Stijns wordt hiermee herbenoemd in de functie van secretaris.
De voorzitter dankt de vergadering voor het vertrouwen dat zij in de bestuursleden
gesteld hebben.
De bestuursleden ontvangen een hartelijk applaus.
13. Uitreiking jaarprijzen voor:
Beste Jachthond 2020
De voorzitter meldt dat er geen beste jachthond voor 2020 is gekozen vanwege het
feit dat door Covid 19 er geen jachtproeven hebben plaatsgevonden.
Beste Showhond 2020
De voorzitter meldt dat er geen beste showhond voor 2020 is gekozen vanwege het
feit dat door Covid 19 er geen shows hebben plaatsgevonden.
De voorzitter spreekt de hoop uit dat volgend jaar wel de beste jachthond en de
beste showhond gekozen kunnen worden.
14. Huldiging leden die 25 of 50 jaar lid zijn van de NTC
50 jaar lid:
Mevrouw J.L. Gramser- van Aarssen
De heer N.A.M. Aghina
Mevrouw H.D. van Dalen
Mevrouw J.J. Schmal-Teunissen
Mevrouw J.J. Seijn
Bovengenoemde leden zijn tijdens de vergadering niet aanwezig maar krijgen de
oorkonde toegezonden.
25 jaar lid:
Mevrouw J.E. Barakat
Mevrouw N.M.C. van der Loo
Mevrouw A. van Rijn
Bovengenoemde leden zijn tijdens de vergadering niet aanwezig maar krijgen de
oorkonde en de speld toegezonden.
Mevrouw C. Eggenhuizen is ook al 25 jaar lid van de vereniging, het speldje wordt
door de voorzitter bij haar opgespeld en de oorkonde wordt aan haar uitgereikt. De
voorzitter dankt haar voor haar jarenlange bijdrage als secretaris en
regiocommissaris voor de vereniging. Zij is nog altijd actief voor de vereniging als
vrijwilliger.
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Mevrouw A.F.M. van Tankeren-Wijnans is ook 25 jaar lid van de vereniging en
actief op jachtproeven en tentoonstellingen. Het speldje wordt door de voorzitter bij
haar opgespeld en de oorkonde wordt aan haar uitgereikt.
De heer C.J. van Vulpen is ook 25 jaar lid van de vereniging en actief op
jachtproeven. Ook is hij een aantal jaren actief geweest als bestuurslid in de functie
van secretaris. Het speldje wordt door de voorzitter bij hem opgespeld en de
oorkonde wordt aan hem uitgereikt.
De jubilarissen worden hartelijk gefeliciteerd met hun langdurige lidmaatschappen
door de voorzitter en krijgen een warm applaus van de aanwezigen.
15. Werkproeven 2021
De heer Kamerling geeft een korte toelichting. Hij meldt dat er wederom niet veel
activiteiten hebben kunnen plaatsvinden vanwege COVID 19.
Er heeft wel een goed bezochte workshop plaatsgevonden waarna ook de
wedstrijden weer konden doorgaan.
Voor volgend jaar is er nog geen programma opgesteld.
16. Clubblad De Dashond 2021
Mevrouw Ten Kate meldt dat het uitbrengen van De Dashond wel door kon gaan
ondanks COVID 19, zij het in aangepaste vorm. Verwacht wordt dat er komende
periode weer meer input vanuit de regio’s zal komen omdat de evenementen weer
georganiseerd worden. Mevrouw Ten Kate dankt de redactie voor het vele werk dat
er wordt verricht.
17. Evenementen 2021
De heer Embregts meldt dat er alweer diverse evenementen georganiseerd kunnen
worden. Op 7 augustus 2021 heeft de kampioensclubmatch 2020 plaatsgevonden.
Op 10 oktober zal de kampioensclubmatch 2021 plaatsvinden.
18. Rondvraag
De heer Klink meldt dat hij een vraag heeft over een keuring in Duitsland. Het
betreft dispensatie voor teven die geboren zijn na 16 maart 2018. Deze teven
mogen eerst een nestje krijgen voordat ze voor een kwalificatiekeuring in
aanmerking komen. Deze teefjes willen nog wel eens uitdijen tijdens de dracht,
voordat zij weer in vorm zijn gaat hier enige tijd overheen. Het kan zijn dat de
borstomvang van een teefje na de dracht iets te groot is. De heer Klink vraagt of
hier rekening mee gehouden kan/mag worden.
De voorzitter vraagt wat er is gebeurd tijdens de keuring.
De heer Klink legt uit dat hij aanwezig was bij een regionale keuring in het plaatsje
Bücken. Hij heeft twee teefjes tijdens deze keuring uitgebracht en beiden kregen
een G (Goed) omdat de borstomvang te groot was. Het zijn allebei dwergen met
een borstomvang van 36 cm.
De voorzitter legt uit dat teven die geboren zijn na 16 maart 2018 dispensatie
hebben tot eind 2021. Dit betekent dat de heer Klink kan fokken met beide teefjes
en blijft voldoen aan de gestelde voorwaarden van het VFR.
De voorzitter merkt op dat het bestuur c.q. de vereniging geen invloed heeft op
keurmeesters.
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Tot twee centimeter meer borstomvang mag maar het is afhankelijk van de
keurmeester, legt de voorzitter uit.
19. Sluiting van de vergadering
De voorzitter sluit de vergadering om 15.00 uur en dankt de aanwezigen voor hun
komst en inbreng.
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Besluitenlijst
NTC 11 september 2021

3. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
3.1
De notulen van 19 september 2020 zijn goedgekeurd en vastgesteld.
5. Jaarverslagen 2020
5.1
De jaarverslagen van de secretaris, de commissie jacht, de commissie
fokbeleid, de commissie evenementen en van de redactie zijn
goedgekeurd en vastgesteld.
6. Jaarverslag penningmeester inclusief accountantsrapport
6.1
De jaarrekening 2020 is 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 Van Laerhoven, mevrouw Hoppenbrouwers en de heer Van
Vulpen (als reservelid) zijn benoemd in 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 in2022.
11. Bekendmaking resultaat van de schriftelijke stemming
11.1
Mevrouw H.K.T ten Kate is herbenoemd als bestuursverantwoordelijke
redactie De Dashond.
11.2
De heer G. Kamerling is herbenoemd als bestuursverantwoordelijke
Jacht.
11.3
De heer P. Stijns is herbenoemd als secretaris.
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