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Notulen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Nederlandse Teckel 
Club d.d. 13 april 2013 in De Camp te Woudenberg 
 
 
1. Openingswoord door de voorzitter 
De voorzitter, de heer Boekholt, opent de vergadering. Het is goed te zien dat een grote groep leden 
trouw naar deze ALV is gekomen, ondanks het feit dat er momenteel weinig hectiek binnen de 
vereniging is. Eerlijkheidshalve moet worden gezegd dat er van buitenaf, vanuit de maatschappelijke 
opinie meer zorgen zijn, iedereen is bekend met de hetze die tegen rashonden wordt gevoerd. 
Gelukkig is de teckel een gezond ras, het is geen ras waar continu problemen mee zijn zoals dat bij 
andere rassen soms wel het geval is. De NTC is een grote, bloeiende vereniging die al meer dan 
honderd jaar bestaat. De heer Boekholt hoopt dat de vereniging nog tientallen jaren verder kan. Hij uit 
zijn waardering voor iedereen die naar de ALV is gekomen, de ALV is ook een gelegenheid om 
mensen in het zonnetje te zetten. Hij vraagt of iedereen de presentielijst heeft getekend en de 
stembriefjes heeft ontvangen. Hij verzoekt iedere spreker, vooral ten behoeve van de notulen, zijn of 
haar naam te noemen. Met instemming van de ALV wordt de volgorde van de agendapunten 2 en 3 
omgedraaid. 
 
2. Mededelingen bestuur 
- Aanwezig zijn 56 stemgerechtigde leden inclusief de leden van het bestuur: 

de heer R.W. Boekholt, voorzitter 
de heer C.J. van Vulpen, secretaris 
mevrouw A.M.W. Nagel-Endenburg, penningmeester 
de heer G. Embregts, bestuursverantwoordelijke evenementen 
mevrouw H.K.T. ten Kate, bestuursverantwoordelijke redactie De Dashond 
de heer J.D. Koopmans, bestuursverantwoordelijke jacht en vice-voorzitter 
de heer J.T.M. Roberts, bestuursverantwoordelijke fokbeleid 

 
- Er is formeel bericht van verhindering ontvangen van: 

mw. J. Aalders, mw. E.W. Aalders-Meeder, dhr. N.A.M. Aghina, dhr. W.J. Blanken, mw. A.C. 
Blanken-Zwijnenberg, dhr. J. Blom, dhr. A.M.C. Boerma , dhr. P. Boudewijns, dhr. B.C.M. de 
Crom , mw. J.P.H. v.d. Cruijsen, mw. M. v.d. Cruijsen-van Zutphen, dhr. en mw. J. en T. Dekker, 
mw. Y.C. den Dekker, dhr. P. Duringhof , mw. A. Duringhof-Vossebelt, mw. C. Eggenhuizen, mw. 
R. Gelauff, mw. J.H.G. Hakkenes, dhr. R. van Herzeele, mw. A. van ´t Klooster, mw. I. Koolmees, 
mw. G. van der Linden, mw. M. van de Pol, dhr. en mw. L. en D. Quartel , mw. M. Satter, mw. J.M. 
Schmal-Teunissen, dhr. L.G. Spaai , dhr. en mw. W.A. en M. Volkers , mw. D. van Westervoort 

 
- Bij dit agendapunt is er ook het trieste moment om de leden te noemen die de vereniging 

ontvallen zijn. Ook deze keer is dat helaas een vrij groot aantal. Het zijn: 
dhr. Th. Delissen, mw. M.J.L.W. Groen-Diaz, dhr. C.B. Haacker, mw. E.N.H.M. Hoenen-Custers, 
mw. M.J. van Loon, dhr. P.J. de Koning, dhr. J. Reerink, mw. A.J. Verberk en dhr. F.C. Willekes. 
 
De vergadering neemt staande een minuut stilte in acht om de overledenen te gedenken.  

 
3. Notulen ALV d.d. 12 mei 2012 
De notulen van de ALV van 12 mei 2012 zijn op de website geplaatst en konden desgewenst worden 
aangevraagd op het secretariaat. De notulen worden paginagewijs doorgenomen. 
De heer A. van Leeuwen vraagt of er bezuinigingsvoorstellen aan de orde komen, waarover in de 
vorige ALV een opmerking is gemaakt. 
De voorzitter antwoordt dat de penningmeester hier later op in zal gaan.  
De ALV stelt de notulen vast onder dankzegging aan de notulist. 
 
4. Ingekomen stukken gericht aan de ALV 
Er zijn geen ingekomen stukken gericht aan de ALV. 
 
5. Beleid bestuur 
Ook alle verslagen onder dit agendapunt zijn gepubliceerd op de website en/of konden worden 
opgevraagd bij het secretariaat. De voorzitter stelt de verschillende verslagen achtereenvolgens aan 
de orde. 
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a) Jaarverslag secretaris 
De heer A. van Leeuwen vraagt of er al resultaten te melden zijn over de samenwerking met de 
Vakgroep Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht met betrekking tot de hernia inventarisatie. De 
voorzitter en mevrouw Ten Kate merken op dat er nog geen resultaten kunnen worden gemeld. Er zijn 
wel aanmeldingen binnengekomen die op dit moment worden verwerkt. De commissie fokbeleid is hier 
halverwege het jaar 2012 mee begonnen.  

 
b) Verslag pupinfo en herplaatsingsregels 
c) Verslag jachtcommissie 
d) Verslag commissie fokbeleid 
e) Verslag evenementencommissie 

Vanuit de ALV komen geen vragen of reacties op bovenvermelde verslagen. 
 

f) Verslag redactie 
Mevrouw M. de Kunder heeft al aan de redactie aangegeven dat de advertenties in De Dashond erg 
duur zijn geworden.. Bovendien heeft het eigenlijk geen zin meer om ze te plaatsen want iedereen die 
De Dashond leest is al lid en/of heeft al een teckel.  
De voorzitter merkt op dat plaatsing een keuze is van de adverteerder zelf. De NTC heeft ongeveer 
2.400 leden, dus een advertentie wordt door 2.400 leden gezien. Of het de kosten waard is kan hij niet 
zeggen. Als een adverteerder er geen meerwaarde meer in ziet zal hij er waarschijnlijk voor kiezen 
geen advertentie meer te plaatsen. 
 

g) Verslag herniacommissie 
Mevrouw M. Velleman merkt ter aanvulling op het verslag op dat zij is gebeld door een fokker die heeft 
gevraagd of de NTC iets doet met de NHSB-nummers. Zij heeft geantwoord dat dit vroeger het geval 
was zodat in de computer direct kon worden nagegaan welke hond het betrof met de hele 
afstamming. Dit kan alleen via een stamboomnummer. Het is voor haar zelf ook een vraag waarom dit 
niet meer kan. Mogelijk kan iemand van buitenaf worden aangetrokken om dit weer op te zetten. 
De voorzitter geeft aan dat hier eerder over is gesproken. De commissie fokbeleid heeft de zaken in 
de tweede helft van 2012 opgepakt en een taakverdeling afgesproken, zodat de heer Roberts niet 
alles zelf hoeft te doen. De registratie gaat zeker plaatsvinden. Hernia staat wel degelijk weer op de 
agenda. 
 
6. Jaarverslag penningmeester inclusief accountantsrapport 
Ook dit verslag is via de website of op aanvraag bij het secretariaat beschikbaar gesteld.  
Mevrouw Nagel merkt op tevreden te zijn over het resultaat, er is slechts een heel klein negatief saldo. 
Er zijn enkele bezuinigingen doorgevoerd, met name op De Dashond en door een verandering van 
locatie voor de bijeenkomsten. Partycentrum Schimmel is duurder geworden en de NTC heeft nu als 
vaste stek De Camp gevonden, waar honden welkom zijn.  
Er zijn vanuit de ALV geen vragen of opmerkingen over het financiële jaarverslag.   
 
7. Verslag en benoeming kascommissie 
De kascommissie bestaat uit de heer A. van Leeuwen, mevrouw M.B.G. van Leeuwen en het 
reservelid de heer M. Troelstra. De voorzitter geeft het woord aan de heer A. van Leeuwen. 
 
“Geachte bestuursleden, dames en heren, 
Tijdens de ALV van vorig jaar zijn de volgende commissieleden benoemd: mw. M.B.G. (Marjan) van 
Leeuwen, dhr. A. (Aart) van Leeuwen en als reservelid dhr. M.J.A. (Marius) Troelstra. 
De kascontrole is uitgevoerd door mw. (Marjan) van Leeuwen en mij op 30 maart jl. 
Wij hebben de volgende zaken gecontroleerd en besproken met de penningmeester mw. (Angela) 
Nagel. 

- de administratieve organisatie zoals de inhoud van de ordners, in- en uitgaande posten (het 
grootboek), betaalopdrachten voor de bank met bewijsstukken zoals declaraties en 
rekeningen; 

- het bezien van de verschillen tussen begrote en werkelijke kosten voor 2012 waarbij de 
penningmeester de nodige toelichting heeft gegeven; 

- het bezien van de winst- en verliesrekening over 2012 ook weer toegelicht door de 
penningmeester. 

- ook het accountantsrapport 2012 is in grote lijnen doorgesproken. 
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De conclusie van de commissie is dat de NTC-boekhouding prima in orde is en dat de verschillen 
tussen begrote en werkelijke kosten voor 2012 realistisch en goed onderbouwd zijn. 
Er is over 2012 een duidelijk kleiner verlies geleden dan over 2011. Door de penningmeester werd 
aangegeven dat de contributieverhoging per 1 januari 2012 mede bepalend is geweest voor deze 
gunstige ontwikkeling. 
Tenslotte willen wij mw. (Angela) Nagel en haar man bedanken voor de hartelijke ontvangst en het 
natje en droogje dat ons ten deel viel. 
Dames en heren, wederom wil de commissie benadrukken dat zij respect heeft voor de wijze waarop 
de penningmeester in het jaar 2012 uitvoering heeft gegeven aan deze zeer drukke en 
verantwoordelijke functie. 
De commissie stelt dan ook voor het bestuur en de penningmeester in het bijzonder met een hartelijk 
applaus ´decharge´ te verlenen voor het verenigingsjaar 2012. 
Ik dank u wel.” 
Aart van Leeuwen 
 
De ALV stemt met applaus in met het voorstel van de kascommissie, keurt het financieel verslag over 
2012 goed en verleent het bestuur decharge over het gevoerde financieel beleid en beheer. 
 
De voorzitter geeft aan dat statutair is bepaald dat een lid van de kascommissie na drie jaar 
terugtreedt. Dit betekent dat de heer A. van Leeuwen nu plaats moet maken. Gebruikelijk is dat het 
reservelid doorschuift en een nieuw reservelid wordt benoemd. Mevrouw A. van ´t Klooster is bereid 
gevonden die plaats in te nemen, helaas kan zij deze ALV wegens gezondheidsredenen niet 
bijwonen.  
De ALV gaat akkoord met haar benoeming. Dit betekent dat de kascommissie nu bestaat uit mevrouw 
M.B.G. van Leeuwen, de heer M. Troelstra en als reservelid mevrouw A. van ´t Klooster. 
 
8. Uitreiking jaarprijzen 2012 
De voorzitter komt aan het leukste deel van de vergadering, de uitreiking van de jaarprijzen.  
 

- Beste Jachthond 
Tot beste jachthond is uitgeroepen Fee, de standaard ruwhaar dashond van eigenaar de heer T. 
Derks. De heer Kamerling merkt op dat de verkiezing gebeurt volgens het reglement. De behaalde 
punten op minstens twee wedstrijden zijn bepalend. Theo Derks heeft met Fee twee wedstrijden 
gelopen en daarbij twee keer de volle honderd punten behaald, een geweldige prestatie.  
De voorzitter feliciteert Theo Derks, overhandigt hem de trofee en een lekkernij voor Fee, en merkt op 
dat het mogelijk is de jaarprijs meerdere jaren te behalen. 
 

- Beste Showhond 
De trofee voor de beste showhond gaat naar de kortharige dwergdashond Grandgables Ms Just a 
Tease van eigenaar de heer P. Meier.  
De voorzitter feliciteert ook Philippe Meier met de behaalde resultaten met deze hond, die zowel in 
2011 als in 2012 veel heeft gewonnen. Voor een korthaar dwergdashond een geweldige prestatie. Hij 
overhandigt naast de trofee eveneens  een lekkernij voor de hond. 
 
9. Huldiging leden 25 en 50 jaar lid 
De voorzitter vindt het altijd heel mooi om te zien dat in de vereniging die al heel lang bestaat er elk 
jaar blijkt dat er leden zijn die al langdurig aan de vereniging zijn verbonden. Ook dit jaar kan hij weer 
een fors aantal leden speciaal om die reden naar voren halen.  
Al 50 jaar lid zijn de heren Dekker en Boudewijns en mevrouw Geelkerken. De heer Dekker kan niet 
aanwezig zijn wegens keurverplichtingen, de heer Boudewijns moest vanwege gezondheidsredenen 
afzeggen. Wel aanwezig is mevrouw Geelkerken, de voorzitter noemt zo´n trouw lidmaatschap een 
wereldprestatie en overhandigt haar met plezier een oorkonde en een bos bloemen. Mevrouw 
Geelkerken merkt op van plan te zijn voorlopig nog wel te blijven! 
Van diegenen die al 25 jaar lid zijn konden de heer Pijper en mevrouw Van den Broek helaas niet 
komen. Degenen die er wel zijn ontvangen eveneens hun versierselen, het zijn de heer en mevrouw 
Sloot, de heer Bakker en mevrouw Struik. De heer Koopmans roept de voorzitter zelf naar voren die 
eveneens al 25 jaar lid is. De heer Boekholt is vanaf 2009 bestuurslid is en sinds 2010 voorzitter. De 
heer Koopmans wil bij deze gelegenheid graag zijn dank uitspreken aan het voltallige bestuur. Alle 
bestuursleden steken vele uren in het bestuurswerk, dit is allemaal ´liefdewerk oud papier´. De 
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voorzitter is erin geslaagd de vereniging in rustiger vaarwater te brengen. De heer Koopmans hoopt 
mede daarom dat hij zijn voorzitterschap nog jaren wil verlengen.  
  
10. Bekendmaken wijziging en samenstelling commissies, tevens bedanken leden die zich 

verdienstelijk hebben gemaakt 
De voorzitter maakt melding van diegenen die afscheid hebben genomen als commissielid: 

- mevrouw Alice Oudhoff van de regiocommissie Utrecht & Flevoland; 

- mevrouw Ineke Koolmees van de regiocommissie Gelderland; 

- de heer Klaas Aghina van de commissie fokbeleid; 

- mevrouw Ria van de Pol van de regiocommissie Oost-Brabant/Limburg. 
Van hen is alleen mevrouw Oudhoff aanwezig, de voorzitter bedankt haar voor al het werk en 
overhandigt haar een kadobon en een bos bloemen. Hij merkt hierbij op dat de vereniging alleen kan 
bestaan dankzij de inzet van de vele vrijwilligers, met name van de commissieleden. Juist die 
vrijwilligers zorgen voor samenhang in de NTC. Hij bedankt niet alleen mevrouw Oudhoff maar mét 
haar alle vrijwilligers voor hun inspanningen. De drie vertrokken commissieleden die niet aanwezig zijn 
ontvangen een attentie per post. 
 
11. Verkiezing voorzitter 
12. Verkiezing overige bestuursleden 
De voorzitter behandelt de agendapunten 11 en 12 tegelijk. Hij geeft aan dat hij volgens het rooster 
aftredend is. In samenspraak met zijn thuisfront en met zijn medebestuursleden heeft hij besloten zich 
voor een nieuwe periode beschikbaar te stellen. Eveneens periodiek aftredend zijn mevrouw Ten Kate 
en de heren Embregts en Roberts. Zij zijn eveneens herkiesbaar, in het geval van mevrouw Ten Kate 
is dat voor een periode van twee jaar. De achtergrond hiervan is dat in de vorige ALV is toegezegd 
een rooster van aftreden op te stellen waarbij niet te veel bestuursleden tegelijkertijd aftredend zijn 
zodat de vereniging op dit gebied minder kwetsbaar is.  
Stemming over personen dient schriftelijk te geschieden. De stemcommissie bestaat uit mevrouw De 
Haan, de heer Kamerling en de heer Koopmans. 
 
De heer Koopmans noemt het resultaat van de stemming. Er zijn 56 stemmen uitgebracht. 
     voor tegen blanco onthouding 
de heer Boekholt, functie voorzitter 52  3  1  0 
de heer Embregts   53  2  1  0 
mevrouw Ten Kate   55  0  0  1 
de heer Roberts   40 13  1  2 
 
De voorzitter stelt vast dat de vier kandidaten zijn herbenoemd.  
 
13. Begroting 2013 
Mevrouw Nagel geeft aan dat voor 2013 een klein positief resultaat is begroot. De uitkomst hangt 
mede af van externe kostenstijgingen. Ook zijn er leden die vanwege de crisis hun lidmaatschap 
opzeggen, er moet rekening worden gehouden met een terugloop in het ledental. Aan de kostenkant 
is gezocht naar besparingen. Onderzocht wordt de verzending van De Dashond door Sandd in plaats 
van door PostNL. Dit zou een besparing geven van ca. € 300 per maand maar er moet zekerheid zijn 
dat het blad goed wordt bezorgd, ook in het buitenland.  
Er zijn geen vragen of opmerkingen uit de ALV. De voorzitter concludeert daarop dat de begroting 
2013 is vastgesteld.  
 
14. Vaststelling contributie en entreegelden 2013 
De voorzitter merkt op dat er vanuit het bestuur geen voorstel komt voor een verhoging c.q. 
aanpassing van de contributie en entreegelden. De ALV heeft hierover geen vragen of opmerkingen. 
 
15. Voorstellen aan de ALV vanuit de leden 

- Produceren Teckel DVD 
De voorzitter geeft aan dat er een voorstel is, ondersteund door elf leden, voor het produceren van 
een teckel-dvd. De twee indieners kunnen wegens trieste persoonlijke omstandigheden niet zelf 
aanwezig zijn om hun voorstel toe te lichten. 
Mevrouw A. de la Vieter wil nog wel iets toevoegen aan het ingediende voorstel. De bedoeling is 
teckels uit de negatieve aandacht te halen die ondermeer is veroorzaakt door verschillende 
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bijtincidenten. Het idee is om teckels te laten zien in al hun hoedanigheden en te laten zien waar bij de 
opvoeding op moet worden gelet. Bij de aanschaf van een teckel zou zo´n dvd kunnen worden 
aangeboden. 
Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat er al genoeg boekjes over zijn en dat er nog keurmeesters zijn die 
niet op het bijtgedrag letten.  
De voorzitter merkt op dat het niet de bedoeling is daarover nu discussie te voeren. Er ligt een voorstel 
van een aantal leden en mevrouw De la Vieter heeft dit kort toegelicht. Er kunnen wel vragen ter 
verduidelijking worden gesteld. 
De heer H. de Kunder vraagt naar het kostenplaatje en wat de bedoeling is qua verspreiding. Komt de 
dvd in de brievenbus of kan hij worden besteld in het teckelwinkeltje? 
De voorzitter geeft het bestuursstandpunt. Het bestuur vindt het een leuk idee en heeft er waardering 
voor dat er vanuit een groep leden voorstellen komen die positief zijn voor het ras. Maar het bestuur 
adviseert niet in te stemmen met het voorstel om een viertal redenen: 

- er is al een fors aantal boeken beschikbaar over dit onderwerp, waarin ook zaken staan met 
betrekking tot de opvoeding en dergelijke; 

- veel informatie is te vinden op internet; 

- bij mevrouw Swanenberg kan nog steeds informatie worden ingewonnen; zij steekt heel veel 
tijd in de beantwoording van vragen; 

- het voorstel behelst een bedrag van € 12.000 exclusief btw. Er is eerder gesproken over de 
noodzaak tot bezuinigingen. Bovendien is er geen zekerheid dat het uitbrengen van de dvd tot 
een verkoopsucces leidt. 

Al met al leidt dit, ondanks het feit dat het bestuur overtuigd is van de goede bedoelingen, tot een 
negatief advies. De voorzitter vraagt of er behoefte is aan schriftelijke stemming (als één lid dat wenst 
moet schriftelijk worden gestemd). Dit blijkt niet het geval te zijn. Hij vraagt door middel van 
handopsteken bekend te maken wie vóór het produceren van de dvd is, betaald door de NTC; dit is 
slechts één van de aanwezige leden. Er zijn geen stemonthoudingen. De voorzitter concludeert dat 
een grote meerderheid tegen het ingediende voorstel is, waarmee het is verworpen. De dvd kan 
wellicht worden geproduceerd, maar niet op kosten van de NTC. 
 
16. Voorstellen aan de ALV vanuit het bestuur 
Er zijn geen voorstellen vanuit het bestuur. 
 
17. Werkproeven 2013 
De heer Kamerling merkt op dat de jachthond van het jaar 2012, Fee, ook veldwedstrijdkampioen 
2012 is geworden. Twee leuke titels die applaus van de aanwezigen krijgen. 
De heer Kamerling hoort wel eens dat proeven zo snel vol zitten en men daarom naar het buitenland 
gaat. Als hij vandaag naar het aantal inschrijvingen kijkt valt dat erg mee. Voor de meeste proeven in 
2013 hebben zich nog maar enkele deelnemers ingeschreven, er is dus nog plaats genoeg. De 
Zweetproef in Haaksbergen heeft plaatsgevonden met twee of drie deelnemers, voor de Schot- en 
Watertest op 15 juni in Leuth zijn vijf deelnemers aangemeld, de Zweetproef in Someren Heide zit vol, 
voor Luid op spoor op 5 oktober zijn er pas drie deelnemers, evenals voor de IVP in Vorden/Giesbeek 
op 20 en 21 september. Voor de Stöberproef op 30 november in Baexem zijn tot nu toe vier 
aanmeldingen. Voor een aantal proeven is zes het maximum aantal deelnemers, voor andere twaalf. 
Mocht een bepaalde proef overlopen dan kan misschien een extra proef worden georganiseerd. De 
heer Kamerling merkt op dat hij dit werk al zeven jaar doet en nog nóóit de vraag heeft gekregen of er 
nog plaats is. Integendeel, hij moet er aan trekken om mensen op de proeven te krijgen.  
De voorzitter bedankt de heer Kamerling voor zijn betoog. De NTC moet er voor blijven zorgen dat 
mensen enthousiast blijven voor de werkproeven zolang het wettelijk mogelijk is.  
Opgemerkt wordt dat het jammer is dat er in Nederland zo weinig plek is om te oefenen.  
De voorzitter geeft aan dat dit knelpunt zal worden besproken in de jachtcommissie. 
De heer Kamerling merkt hierover op dat er de laatste jaren veel hondenscholen zijn die genoeg 
opleidingen aanbieden. Hij denkt dat de NTC daarnaast toch een aantal workshops zou moeten 
aanbieden. Als er voor de Schot- en Watertest niet voldoende aanmeldingen komen wil hij gaan 
proberen die workshops aan te bieden. 
De heer Versluis merkt op dat hij het best zou willen doen. Als je naar België moet kom je er bijna niet 
tussen. 
De heer Kamerling geeft aan voor alles open te staan. Een aantal jaren terug kreeg hij een vraag naar 
Kaninchenschleppe, dat werd toen goed bezocht. Toen dit het jaar daarna weer op de agenda werd 
gezet was de animo nul. Als secretaris krijgt hij heel weinig vragen.  
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De heer Versluis doet de suggestie één of twee oefendagen te organiseren met bijvoorbeeld ´s 
ochtends een schotvastheidsoefening en ´s middags Kaninchenschleppe.  
De heer Kamerling merkt op dat er qua oefendagen iets kan worden georganiseerd. Schotvastheid ligt 
moeilijk in verband met de Flora- en Faunawet, er kan niet zonder vergunning in het veld worden 
geschoten. Wedstrijden in Nederland zijn heel sterk aan regels gebonden. In het bos kan ook niet 
zomaar Kaninchenschleppe worden geoefend. Workshops komen er wel, er is nog enige tijd voor 
nodig. Het wordt besproken in de jachtcommissie. 
De voorzitter bedankt voor de suggestie vanuit de ALV. 
 
18. Clubblad 2013 
Mevrouw Ten Kate merkt op dat zij geen bijzonderheden te melden heeft. Dit jaar komen er tien 
nummers van De Dashond, een gecombineerd zomernummer 7/8 en een gecombineerd 11/12 
nummer. In 2014 is het de bedoeling een gecombineerd 1/2 nummer uit te brengen en een 
gecombineerd zomernummer, dit zou wel betekenen dat er dan eenmalig twee dubbelnummers na 
elkaar verschijnen. Mevrouw Ten Kate is altijd op zoek naar goede artikelen, de inhoud moet 
gevarieerd zijn met voor elk wat wils, met informatie en leuke verhalen.  
Mevrouw A. Rutten-Albers doet de suggestie om dit jaar december en januari te combineren, het jaar 
daarop oktober en november en het jaar daarna januari en februari.  
Mevrouw Ten Kate geeft aan dat er tien nummers moeten komen in 2013 en het jaar daarop ook 
weer. Als het ritme er eenmaal is dan loopt het wel. Voor de redacteur moet het ook werkbaar zijn met 
het oog op de kerstdagen. 
Mevrouw Rutten wenst het bestuur veel succes met de keuze. 
 
19. Evenementen 2013 
De heer Embregts wijst op de vaste onderdelen in 2013. De puppy- en jongehondendag op 17 maart 
in Veenendaal is tot ieders genoegen verlopen. Op 9 mei vindt de kampioenschapsclubmatch plaats 
in Wychen en op 24 november is er de regioclubmatch Oost-Brabant Limburg, Noord-Brabant Zeeland 
en Zuid-Holland in Rucphen. In 2012 is het NK teckelrennen niet doorgegaan, er waren maar drie 
honden aangemeld. Er is besloten dit nog even vooruit te schuiven. De commissie waartoe de heer 
Volkers vorig jaar toetrad kon worden aangevuld met de heren De Crom en Jongenelen. Vanuit het 
bestuur maakt mevrouw Nagel ook deel uit van de commissie. Alle taken zijn verdeeld en de zaken 
gaan langzamerhand lopen. De heer Embregts merkt op dat ook wordt gekeken naar de invulling van 
de regiocommissies. Wie zelf belangstelling heeft om iets in de regio te gaan doen of wie iemand kent 
die daarvoor misschien geschikt is wordt van harte uitgenodigd dat te melden. 
 
20. Rondvraag 
Mevrouw M. van Leeuwen merkt op dat 26 mei de Dag van de Hond is, zij vraagt of de NTC iets 
organiseert. 
De heer Embregts merkt op dat de NTC vorig jaar heeft meegedaan aan deze dag, evenals aan het 
Animal Event in Beekse Bergen. De organisatie is dit jaar heel laat gekomen met het verzoek om 
deelname, het was eigenlijk niet meer mogelijk nog iets te organiseren. Er zal wel een bericht op de 
website worden geplaatst. Iedereen kan er desgewenst aan meedoen. 
 
21. Sluiting 
De voorzitter wil iedereen hartelijk bedanken voor het goede en voorspoedige verloop van de 
vergadering en voor de komst naar Woudenberg op deze zaterdag. Hij sluit de vergadering. De traditie 
volgend kan er nog wat worden nagepraat. Hij hoopt iedereen bij de volgende gelegenheid weer te 
ontmoeten. 
 
 
 
17 april 2013 

 


