
Notulen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Nederlandse Teckel 
Club d.d. 12 april 2014 in De Schimmel te Woudenberg

1. Openingswoord door de voorzitter
De voorzitter, de heer R. (Roel) Boekholt, opent de vergadering. Hij is blij dat er weer velen 
enthousiast zijn om naar de ALV te komen, dit toont de betrokkenheid bij de vereniging. De groep blijft 
redelijk stabiel. De NTC bestaat al ruim 100 jaar en heeft ongeveer 2.200 leden. De NTC is één van 
de grote rasverenigingen in Nederland en verkeert in de gelukkige omstandigheid dat er maar één 
rasvereniging is met als bijkomend voordeel dat er maar één rasgroep is. Mede daardoor heeft de 
NTC richting de Raad van Beheer veel inbreng. 
Er is veel dank verschuldigd aan de inzet van alle vrijwilligers. De voorzitter hoopt dat iedereen beseft 
dat zonder hun inzet veel minder mogelijk zou zijn en dat het met een club als de NTC snel gedaan 
zou zijn.
De ALV is een formeel moment, de voorzitter zal deze zoals gebruikelijk formeel leiden om de 
structuur te behouden. Daarnaast is de ALV ook het moment om een aantal leden in het zonnetje te 
zetten en aandacht te vragen voor bijzondere resultaten. 

2. Mededelingen bestuur
- Aanwezig zijn 65 stemgerechtigde leden inclusief zes leden van het bestuur. De voorzitter merkt 

op dat wel eens meer leden aanwezig zijn geweest. Het aantal kan positief worden 
geïnterpreteerd. Als er veel meer leden zijn speelt er vaak onvrede, als er minder zijn kan dit 
betekenen dat het merendeel van de leden tevreden is met het beleid zoals dat wordt gevoerd. De
voorzitter verzoekt iedere spreker zijn of haar naam te noemen.

- Van het bestuur zijn aanwezig:
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.T.M. Roberts, bestuursverantwoordelijke fokbeleid

- De heer J.D. Koopmans, bestuursverantwoordelijke jacht en vice-voorzitter, is wegens 
gezondheidsredenen afwezig, hij is herstellende.
Verder is formeel bericht van verhindering ontvangen van:
mw. C. Baars, dhr. R. Berkelder, mw. K. Berkelder, dhr. W.J. Blanken, mw. A.C. Blanken-
Zwijnenberg, mw. D. Blom, dhr. J. Blom, mw. A.A.M.  Boekholt-de Kunder, dhr. T. Cremers,            
mw. J.H.G. Hakkenes, dhr. L. van Herzeele, mw. A. Hulsbosch,  mw. M.J. de Kunder- Vader, 
mw. M.B.G. van Leeuwen, mw. M.T.  Lindeman, mw. A.M.D. Niesing, mw. W. van der Cruijsen,      
mw. D. Quartel- Scherlings, dhr. H.J.P. Rutten, mw. A.A. Rutten-Albers en dhr. L.G. Spaai.

- De voorzitter komt bij het trieste moment om melding te doen van de sinds de ALV van 2013 
overleden leden:
dhr. N.J.H. Coevoet, mw. G.M. Frenkel Frank, dhr. J.L. Goedegebuure, dhr. J. de Grauw, dhr. 
J.L.E.M. Hermans, mw. M.S.M. Hutter, mw. M. Kok, mw. A.C.L. Schoonhoven-Verhage,
mw. C.M. Volkers, mw. I.J. Wagenveld en dhr. J.C.P.M. van Wijck.
De vergadering neemt staande een minuut stilte in acht om de overledenen te gedenken. 

3. Notulen algemene ledenvergadering van 13 april 2013
Er zijn geen vragen of opmerkingen over of naar aanleiding van de notulen.
De ALV stelt de notulen vast onder dankzegging aan de notulist.

4. Ingekomen stukken gericht aan de ledenvergadering
Er zijn geen ingekomen stukken gericht aan de ALV.
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5. Beleid bestuur
De voorzitter stelt de verschillende verslagen achtereenvolgens aan de orde. Iedereen heeft de 
verslagen op de website kunnen lezen.

a) jaarverslag secretaris 2013
De heer A. van Leeuwen vraagt om bij de beste jachthond en showhond de naam van de eigenaren te
vermelden. De voorzitter zegt toe dat dit wordt toegevoegd.

b) (1) verslag teckelinfo 2013
(2) verslag herplaatsingsteckels 2013

c) verslag commissie jacht 2013
d) verslag commissie fokbeleid 2013
e) verslag commissie evenementen 2013
f) verslag redactie 2013
g) (1) verslag hernia-inventarisatie 2013

(2) verslag herniahulpverlening 2013
De verslagen 5b t/m 5g leiden niet tot vragen of opmerkingen uit de ALV. 

6. Jaarverslag penningmeester inclusief accountantsrapport
Mevrouw Nagel merkt op dat het uitvoerige rapport van 23 pagina´s voldoende toelichtingen bevat. 
Van bepaalde posten is aangegeven hoe deze tot stand zijn gekomen. Op haar vraag of er vanuit de 
ALV behoefte is aan een aanvullende toelichting komt geen reactie. 
De voorzitter concludeert dat het financieel jaarverslag voldoende is behandeld.

7. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid
Op verzoek van mevrouw M. van Leeuwen leest mevrouw A. Goetjaer het verslag van de commissie 
voor:
“Geachte bestuursleden, dames en heren,
De commissieleden die vorig jaar zijn benoemd tijdens de ALV zijn: dhr. M. (Marius) Troelstra, mw. 
M.B.G. (Marjan) van Leeuwen en als reservelid mw. A. (Anita) van ´t Klooster. 
De kascontrole is uitgevoerd door dhr. M. Troelstra en mw. M.B.G. van Leeuwen op 5 maart 2014 in 
Muiderberg.
De volgende zaken zijn gecontroleerd en besproken met de penningmeester mw. A. (Angela) Nagel.

- het bezien van de winst- en verliesrekening over 2013 en ook toegelicht door de 
penningmeester;

- het bekijken van de verschillen tussen begrote en werkelijke kosten van 2013;
- 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.

De conclusie van de commissie is dat de NTC-boekhouding weer prima in orde is en dat de 
verschillen tussen begrote en werkelijke kosten voor 2013 realistisch en goed onderbouwd zijn. 
Een verbetering als resultaat ondanks de ´crisis´ (daardoor onder andere meer opzeggingen van 
leden) is een mooi stukje werk van onze penningmeester Angela Nagel.
De kascommissie wil benadrukken dat zij enorm veel respect heeft voor de wijze waarop de 
penningmeester in het jaar 2013 uitvoering heeft gegeven aan deze drukke en verantwoordelijke 
functie.
De kascommissie stelt dan ook voor het bestuur en vooral de penningmeester met een heel hartelijk 
applaus ´decharge´ te verlenen over het jaar 2013.
Dank u wel.”
Marjan van Leeuwen en Marius Troelstra

De ALV ondersteunt het voorstel van de kascommissie met een krachtig applaus. 
De voorzitter stelt vast dat het financieel verslag over 2013 hiermee is goedgekeurd. 

Leden van de kascommissie hebben statutair drie jaar zitting. Dit betekent dat mevrouw M. van 
Leeuwen nu aftreedt en dat het reservelid mevrouw A. van ´t Klooster haar plaats inneemt. Als nieuw 
lid is mevrouw R. (Ria) de Haan bereid gevonden als reservelid toe te treden. De ALV gaat akkoord 
met deze benoeming.
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8. Uitreiking jaarprijzen 
De voorzitter merkt op dat op de ALV naast formele punten ook plaats is voor feestjes. Hij komt aan de
uitreiking van de jaarprijzen.

- Beste Jachthond 2014
De trofee voor de beste jachthond 2013 gaat naar de dashond ruwhaar reu Nix van het Bessenveld. In
het verslag van de commissie jacht staat waar Nix wedstrijden heeft gewonnen. De voorzitter 
feliciteert de eigenaar, de heer A. (Ad) Bekkers, van harte met het resultaat en overhandigt hem de 
trofee. Voor Nix is er uiteraard ook een presentje. De voorzitter hoopt dat Nix in 2014 zijn best doet om
de mooie resultaten te evenaren.

- Beste Showhond 2014
Als beste showhond is uit de bus gekomen de dwergdashond korthaar reu Grandgables Wee Smartly 
Does It. De voorzitter vindt het een fantastisch mooie hond, die eigendom is van dezelfde exposant 
die vorig jaar ook de beste showhond had. De reu is geëindigd als beste rashond in Nederland. De 
voorzitter feliciteert eigenaar de heer P. (Philippe) Meier dus opnieuw, overhandigt de trofee en een 
presentje voor de hond. 

De ALV bekrachtigt de onderscheidingen met een krachtig applaus.

9. Huldiging leden die 25 of 50 jaar lid zijn van de NTC
De voorzitter merkt op dat het altijd weer goed is te constateren dat een grote hoeveelheid leden zo 
lang trouw lid blijft. Hij is verheugd opnieuw een aantal aanwezigen de oorkonde te kunnen 
overhandigen en de speld te kunnen opspelden voor hun 25-jarig lidmaatschap. Dit betreft mevrouw 
E.J. Geertsema, mevrouw J. de Bruijn-Roskam, de heer F.C. Nagel en ook twee bestuursleden, te 
weten mevrouw A.M.W. Nagel-Endenburg en de heer J.T.M. Roberts. Eveneens 25 jaar lid, maar niet 
aanwezig, zijn mevrouw H.E. Donderwinkel en mevrouw I.G.M. Bohnen-Bäcker. Zij krijgen de 
versierselen toegestuurd. Vervolgens zet hij degenen die al 50 jaar lid zijn in het zonnetje. Mevrouw 
J.C.A. Gaiser-Oudheusden en de heer J.M. Balm kunnen helaas niet aanwezig zijn maar wel de heer 
A.M.C. Boerma. Hij overhandigt hem een bos bloemen en de oorkonde en merkt daarbij op dat het 
bijna onvoorstelbaar is dat de heer Boerma al 50 jaar lid is. Het is uniek en hij hoopt dat hij zijn 
lidmaatschap nog lang voortzet. 
De heer A. (Bert) Boerma meldt dat hij in 1964 op 16-jarige leeftijd lid is geworden en vertelt hoe hij 
verkikkerd raakte op het ras, eigenlijk al in 1963 via een buurvrouw die een teckel had. Hij vindt het 
nog altijd heerlijk om een teckel te hebben. 
De voorzitter geeft aan dat er ook vorig jaar leden waren die werden gehuldigd voor hun 50-jarig 
lidmaatschap. Van hen kon de heer J. Dekker toen niet aanwezig zijn. Hij is er vandaag wel en 
daarom krijgt hij alsnog zijn bos bloemen. Ook naar hem kijkend is het bijna ongelooflijk dat hij al 50 
jaar lid is.
De voorzitter uit zijn erkentelijkheid voor het maken van de oorkondes, een taak die een van de 
Belgische leden voor zijn rekening neemt.
De ALV feliciteert de jubilarissen door middel van een krachtig applaus.

10. Bekendmaken wijzigingen en samenstelling commissies, tevens bedanken van leden die zich 
verdienstelijk hebben gemaakt

De voorzitter deelt mee dat mevrouw A. (Anita) van ´t Klooster afscheid heeft genomen van de Regio 
Utrecht & Flevoland. Zij is vele jaren de drijvende kracht geweest in de regio, voor welke inzet haar 
veel dank verschuldigd is. Er is helaas nog geen opvolger gevonden.
Mevrouw A. van ´t Klooster merkt op dat zij prioriteit moet geven aan haar gezondheid. Zij sluit niet uit 
dat zij zich in de toekomst weer beschikbaar stelt, een mededeling die met enthousiasme wordt 
begroet.
Andere mutaties in commissies zijn: in de Regio Oost-Brabant & Limburg is mevrouw L. (Linda) Dams 
toegetreden en de Commissie Fokbeleid is versterkt met mevrouw M. (Marion) Van Zijl. Op een enkele
regio na zijn de Regiocommissies weer op volle sterkte. 
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11. Verkiezing bestuurslid mevrouw A.M.W. Nagel-Endenburg. Zij is, conform rooster, periodiek 
aftredend en stelt zich herkiesbaar

De voorzitter merkt op dat vorig jaar een nieuw rooster van aftreden is bekendgemaakt. Het was wat 
rommelig geworden maar er is nu een beter ritme vastgelegd. Deze keer is mevrouw A.M.W. (Angela) 
Nagel-Endenburg volgens het rooster aftredend, zij heeft zich herkiesbaar gesteld. Zoals gebruikelijk 
vindt hierover schriftelijke stemming plaats. Er is een stembureau gevormd bestaande uit de heer      
J. Roberts als voorzitter alsmede mevrouw E. Verwilligen en de heer L. Quartel als leden.

De voorzitter maakt de uitslag van de stemming bekend, zoals vastgesteld door de stemcommissie:
- aantal uitgebrachte stemmen: 65
- vóór herbenoeming van mevrouw Nagel: 57
- tegen herbenoeming van mevrouw Nagel:   7
- blanco:   1
Hiermee is mevrouw A.M.W. Nagel-Endenburg herkozen als bestuurslid. De ALV bekrachtigt dit besluit
met applaus. De voorzitter is blij met de herbenoeming; het is moeilijk geschikte kandidaten te vinden 
voor zo´n omvangrijke taak.
Mevrouw A. (Angela) Nagel bedankt de aanwezigen voor het opnieuw in haar gestelde vertrouwen.

12. Begroting 2014
Mevrouw A. (Angela) Nagel geeft aan dat de begroting op intranet en in De Dashond van maart heeft 
gestaan. Er zijn geen bijzonderheden te melden. Naar aanleiding van een vraag uit de zaal antwoord 
zij dat Algemene kosten, kosten  zijn die niet met evenementen te maken hebben. 
De ALV stemt met applaus in met de begroting 2014.

13. Vaststelling contributie en entreegelden 2015
Mevrouw A. (Angela) Nagel merkt op dat het feit dat er geen voorstel ligt inhoudt dat de bijdragen voor
2015 ongewijzigd zullen blijven.
Hierover zijn geen vragen of opmerkingen uit de ALV.

14. Voorstellen aan de ALV door het bestuur
a. Voorstel tot wijziging van de statuten en en huishoudelijk reglement van de NTC

De voorzitter geeft aan dat de statuten en het huishoudelijk reglement voor het laatst in 2005 zijn 
gewijzigd. Het bestuur wil deze continu aanpassen aan de huidige tijd. De voorstellen zijn 
gepubliceerd in De Dashond van maart en op de website zijn de veranderingen onderstreept 
weergegeven.

a1. Wijzigingen in statuten NTC 2014
De nieuwe statuten, zoals voorgesteld, worden paginagewijs doorgenomen. 
De heer A. van Leeuwen vraagt naar de reden om voortaan in artikel 28 te spreken van ´ontbinding en
vereffening´.
Mevrouw A. Nagel antwoordt dat als de vereniging wordt ontbonden er altijd ook moet worden 
vereffend als er een batig saldo en/of bezittingen zijn. Het is daarom gebruikelijk over de vereffening 
ook een bepaling in verenigingsstatuten op te nemen. 
Er zijn geen andere vragen of opmerkingen, waarop de voorzitter concludeert dat de ALV akkoord 
gaat met het voorstel wijzigingen in statuten.  

a2. Wijzigingen in huishoudelijk reglement NTC 2014
Ook het gewijzigd huishoudelijk reglement, zoals voorgesteld, wordt paginagewijs doorgenomen.
Er zijn geen vragen of opmerkingen, waarop de voorzitter ook hierbij concludeert dat de ALV akkoord 
gaat met het voorstel wijzigingen in huishoudelijk reglement.
De wijzigingen in statuten en huishoudelijk reglement zullen conform de regelgeving worden afgewerkt
en de herziene statuten en huishoudelijk reglement worden te zijner tijd gepubliceerd op de website.

b. Bestuursvoorstel VerenigingsFokReglement
Het bestuur heeft lang gewerkt aan het VerenigingsFokReglement (VFR), een reglement dat wordt 
geëist door de Raad van Beheer. Het concept is op 7 december tijdens een zeer goed bezocht 
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fokkersoverleg besproken. Naar aanleiding van dat overleg is de voorliggende versie gemaakt waarop
nog een aantal opmerkingen is ontvangen. Aan de ALV wordt een keuze voorgelegd bij artikel 7 over 
de exterieurregels. 
De heer W. Volkers acht in artikel 2.2 (herhaalcombinaties) het aantal van maximaal vijf bij dezelfde 
toegestane oudercombinatie erg hoog.
De voorzitter merkt op dat de NTC het format heeft gekregen van de Raad van Beheer en alles wat 
daarvan afwijkt zou de NTC zelf moeten gaan controleren. Omdat daarvoor de menskracht ontbreekt 
is besloten het format over te nemen. Hierover is uitgebreid gesproken op 7 december 2013.
De heer W. Volkers vraagt de mening van het NTC-bestuur. Nu verschuilt dat zich achter de Raad van
Beheer.
De voorzitter geeft aan dat zijn persoonlijke mening niet van belang is; de Raad van Beheer adviseert 
het aantal van maximaal vijf. In veel artikelen kan de NTC afwijkende aantallen opnemen maar het zelf
controles uitvoeren is onmogelijk en het bestuur is dat daarom niet voornemens. 
De heer J. (Jos) Roberts merkt op dat iedere fokker voor zichzelf kan bepalen wat hij doet, iedereen 
moet hier verstandig mee omgaan. In het reglement moet iets worden opgenomen dat door de Raad 
van Beheer wordt goedgekeurd. Een ander aantal keurt de Raad van Beheer niet goed.
De heer A. van Leeuwen merkt op dat hij zelf al enkele jaren geen fokker meer is maar hij heeft het 
reglement toch bekeken. Bij 3.2 staat dat een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, niet meer 
mag worden gedekt na de leeftijd van 72 maanden. Hij heeft altijd gedacht dat het vijf jaar was en niet 
zes. Zes jaar vindt hij wat overdreven. 
De voorzitter geeft hierop hetzelfde antwoord als eerder. Zowel NTC-fokkers als niet-NTC-fokkers 
moeten zich aan dit reglement houden. 
De heer A. van Leeuwen vraagt of dit betekent dat NTC-fokkers (leden) zich zowel aan dit VFR 
moeten houden als aan het eigen NTC-reglement.
De voorzitter bevestigt dit. 
De heer C. Wassink merkt op dat in Duitsland de oogcontroles zijn afgeschaft nadat ze een periode 
van twee jaar geldigheid hadden. Hij vraagt waarom het in dit reglement anders is geregeld.
De voorzitter antwoordt dat dit erg leeft onder de fokkers. Duitsland en een Scandinavisch land 
schaffen het af. In Nederland is de periode waarbinnen het onderzoek moet hebben plaatsgevonden 
(vóór dekking) niet zo lang geleden van 2 jaar naar 1 jaar teruggebracht, dat wordt in dit voorstel van 
het VFR gehandhaafd. Voor de definitief vrij verklaring stond bij de NTC 8 jaar, in dit VFR 7 jaar. De 
NTC spreekt met de Duitse collega´s over wat hun onderbouwing is.  
Bij de exterieurregels ligt bij artikel 7.1.2 een keuze voor uit twee voorstellen. Dit artikel heeft tot 
uitgebreide discussies geleid. De opties zijn:

Voor een in het buitenland behaalde kwalificatie geldt dat deze vergelijkbaar moet zijn aan de 
Nederlandse: een tentoonstelling met toekenning van CAC of een door de landelijke 
teckelclub 

A: georganiseerde grote tentoonstelling met inschrijving vooraf
B: georganiseerd evenement, waarbij gekwalificeerd wordt door een teckel 

keurmeester

De heer J. (Jos) Roberts merkt op dat het verschil vooral zit in de inschrijving vooraf. Bij een 
Zuchtschau in Duitsland hoeft niet vooraf te worden ingeschreven. Het bestuur heeft in principe niet 
gekozen voor een gewone clubmatch omdat daar geen erkende teckelkeurmeester is. 
Opgemerkt wordt dat bij kwalificatie-evenementen altijd voor een gekwalificeerde keurmeester wordt 
gezorgd.
De heer J. (Jos) Roberts geeft aan dat vanwege de gevoerde discussie een keuze wordt voorgelegd 
aan de leden. Het bestuur heeft een voorstel gedaan waarop iedereen kon reageren. Bij het 
fokkersoverleg is het voorstel gedaan het in deze ALV te agenderen, hetgeen nu is gebeurd. 
De heer P. Duringhof stelt dat het voorstel niet op het fokkersoverleg had mogen worden gedaan. 
De heer K. Versluis staat positief tegenover het fokbeleid. Echter, er was eerst gezeur over dat in 
Duitsland de Zuchtschaus niet goed waren maar daar wordt heel nauwkeurig gekeurd.
De voorzitter merkt op dat in het bestuur zeer uitgebreid is gesproken over dit artikel en in overleg met
de commissie fokbeleid heeft besloten twee keuzes voor te leggen. Het voorstel is in maart 
gepubliceerd. Als daartoe de behoefte bestaat kan er eventueel alsnog een amendement op worden 
ingediend, de vergadering zal dan kort worden geschorst. De formele gelegenheid is er echter al 
eerder geweest. 
Gevraagd wordt waarom er verschil zou moeten zijn tussen het keuren door een erkend keurmeester 
op een clubmatch en op een officiële show. Er komt dan ook meer toeloop naar een clubmatch.
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De voorzitter merkt op dat op clubmatches zelden meer wordt gekwalificeerd.
Mevrouw E. Wassenaar vraagt wat bij 7.1 wordt bedoeld met ´elke expositie´, dit kan verschillend 
worden geïnterpreteerd. Letterlijk genomen zou het een diskwalificerende werking kunnen hebben.
De heer C. (Cor) van Vulpen merkt op dat is uitgegaan van het format dat door de Raad van Beheer is
geleverd. In het eerste voorstel was het weggelaten maar dat is niet goedgekeurd door de Raad van 
Beheer. Omdat het inderdaad tot interpretatieverschil kan leiden gaat de Raad van Beheer de tekst 
eventueel na evaluatie aanpassen. Het woord ´elke´ is niet bedoeld een diskwalificerende werking te 
hebben.
Na een korte schorsing wordt het amendement ingebracht op artikel 7.1.2, opgesteld door de heer P. 
Duringhof in overleg met een aantal andere leden. Het wordt optie C genoemd:

C: Voor een in het buitenland behaalde kwalificatie geldt dat deze vergelijkbaar moet 
zijn aan de Nederlandse: een kwalificatie (minimaal Zeer Goed) behaald op een 
evenement dat is georganiseerd door een bij de Raad van Beheer aangesloten 
vereniging en verleend door een teckelkeurmeester is eveneens toegestaan.

De voorzitter brengt de opties in stemming. Het bestuur adviseert optie A op basis van een aantal 
argumenten. Na inbreng van leden is een voorstel B ingebracht en vervolgens is in deze vergadering 
een amendement ingediend, dat nu als voorstel C in stemming wordt gebracht. 
Mevrouw E. Wassenaar merkt op dat amendement C gekoppeld zou moeten worden aan Nederland 
en niet aan het buitenland. 
De voorzitter verduidelijkt dat het bij artikel 7.1.2 gaat om in het buitenland behaalde kwalificaties. 
Gevraagd wordt of het amendement haalbaar is bij de Raad van Beheer.
De voorzitter merkt op dat de Raad van Beheer het inderdaad moet goedkeuren, het is niet uitgesloten
dat dit niet gebeurt. Het hele concept was al gecheckt door de Raad van Beheer, als het amendement 
wordt aangenomen moet het opnieuw worden beoordeeld. 

Er wordt door middel van handopsteken gestemd. Het resultaat is:
- voor voorstel A: 24 stemmen
- voor voorstel B:     4 stemmen
- voor voorstel C (amendement): 19 stemmen
- onthoudingen: 12 stemmen
(Een aantal leden is reeds vertrokken of heeft geen stem uitgebracht.)

Mevrouw A. Duringhof vraagt of dit een geldige stemming is. Het amendement (voorstel C) was niet 
gepubliceerd in De Dashond  zodat leden die niet aanwezig zijn er niet van op de hoogte waren. 
De voorzitter merkt op dat moties niet op deze wijze kunnen worden behandeld maar amendementen 
wel. In een vergadering is er de democratische mogelijkheid amendementen in te dienen en daarover 
te stemmen. 
De voorzitter stelt vast dat met een kleine meerderheid voorstel A is aangenomen als tekst van artikel 
7.1.2.

De heer W. Volkers vraagt met betrekking tot artikel 8.3 (regels afgifte pups, welzijn pups: de fokker 
draagt er zorg voor dat de pups goed gesocialiseerd zijn voordat ze worden afgeleverd) hoe de NTC 
dat gaat uitvoeren. 
De voorzitter merkt op dat ook dit een verplicht artikel is.
De heer W. Volkers merkt op dat hij wil weten hoe de NTC deze honden gaat controleren. Het is het 
NTC-bestuur dat het VFR in stemming brengt. Het NTC-bestuur laat zich een artikel opdringen door 
de Raad van Beheer.
De voorzitter antwoordt dat het bestuur niet anders kan dan het VFR op deze manier voor te leggen. 
De heer W. Volkers vraagt of het bestuur dan wil publiceren hoe de Raad van Beheer het gaat doen.
De voorzitter zegt dit toe. Hij had graag gezien dat dergelijke inhoudelijke vragen op voorhand waren 
aangeleverd.
De heer W. Volkers merkt op dat hij niet wist dat het VFR op gezag van de Raad van Beheer voorligt. 
De voorzitter stelt vast dat de ALV het voorstel voor het VFR heeft aangenomen, inclusief voorstel A 
voor artikel 7.1.2.  
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15. Werkproeven 2014
Bij afwezigheid van de heer J. (Jody) Koopmans maakt de heer R. (Rinie) Kamerling melding van de 
werkproeven in 2014. De Jachtcommissie had zeven evenementen gepland, daarvan is de 
uitsleepproef helaas niet doorgegaan omdat er geen aanmeldingen waren. De overige zes 
evenementen zijn:
- zweetproef E in Haaksbergen, is op 8 maart geweest, het was ´volle bak´
- schot- en watertest in Leuth, 14 juni, tot nu toe 3 aanmeldingen
- zweetproef E in Someren Heide, 30 augustus
- luid op spoor in Ooy, 4 oktober
- Stöberproef in Baexem, 29 november
Tevens is er op 1 juni een workshop in Leuth waar de beginselen van de jacht aan bod komen. Er zijn 
op dit moment 7 belangstellenden. Wie mee wil doen moet zich definitief inschrijven. Meer informatie 
is te vinden in De Dashond en op de website. Mocht het storm lopen dan zullen meer dagen worden 
georganiseerd. Hierover zijn vorig jaar in de ALV enkele vragen gesteld, gelukkig is er nieuwe aanwas 
te zien hetgeen de Jachtcommissie gelukkig stemt. 
De heer J. Dekker vraagt hoe het met de IVP staat. 
De heer R. (Rinie) Kamerling merkt op dat wordt geprobeerd deze elk jaar te organiseren, voor 2014 
is dit niet gelukt omdat het terrein niet beschikbaar is. De eigenaar van het terrein bleek niet te weten 
dat de NTC op zijn terrein actief was. Inmiddels is hier een goed gesprek over gevoerd, hopelijk komt 
er een oplossing. Een ander argument zijn de hoge kosten.
Mevrouw A. Goetjaer vraagt wat er gebeurt als de eigenaar het terrein definitief niet meer beschikbaar 
stelt.
Geantwoord wordt dat de NTC dan actief op zoek gaat naar een ander terrein.
Mevrouw A. Goetjaer doet de suggestie om via De Dashond en de website te vragen of er leden zijn 
die suggesties hebben voor een ander terrein. 
De heer R. (Rinie) Kamerling neemt deze suggestie mee naar de Jachtcommissie.    

16. Clubblad De Dashond 2014
Mevrouw H. (Hilda) ten Kate heeft geen toevoegingen bij het verslag.
Op een vraag hoeveel foto´s per regio kunnen worden aangeleverd antwoordt zij dat dit er vier of vijf 
zijn, er kan wat met het aantal foto’s worden gevarieerd.
De voorzitter merkt op dat er ongelooflijk veel werk zit in het maken van een blad als De Dashond. Hij 
complimenteert mevrouw Ten Kate met haar werk, het bestuur en de leden zijn er om haar te blijven 
enthousiasmeren.
De vergadering onderschrijft de waardering met een applaus.

17. Evenementen 2014
De heer G. (Geert) Embregts merkt op geen spannende zaken te melden te hebben. Op de 
evenementenlijst staan:
- de Kampioenschapsclubmatch, 29 mei in Wijchen
- de Regioclubmatch in het najaar, de locatie staat nog niet vast
- het Rasexamen, 11 oktober in Zaltbommel (wellicht krijgt de NTC er nieuwe keurmeesters bij)
De puppy/jongehondendag vindt normaal in het voorjaar plaats. De heer G. (Geert) Embregts 
verontschuldigt zich voor het feit dat deze wegens tijdgebrek niet is doorgegaan. Hij probeert dit in het 
najaar in te halen maar kan dat nog niet garanderen. 

18. Rondvraag
Mevrouw C. de Jager merkt op dat een aantal fokkers in hun jaaradvertentie of in advertenties waarin 
zij pups te koop aanbieden melden dat het leuke, vriendelijke en gezonde honden betreft. Leuk en 
vriendelijk is prima maar gezond kan niet worden gegarandeerd. Er kunnen zeer hoge boetes of 
schadevergoedingen worden geëist als de gezondheid niet goed blijkt te zijn. Daarom is het beter in 
de advertentie te zetten ´wij doen ons best om gezonde honden te fokken´ of ´wij proberen ..´ of iets 
dergelijks. 
Een tweede is dat het verhaal gaat dat in Duitsland geen PRA meer voor zou komen. Dit is echter 
zeker nog wel het geval. Haar punt is dat altijd wordt gecontroleerd op PRA. 
De derde vraag van mevrouw C. de Jager is dat de ogenlijst van de NTC niet up-to-date is.
De vierde opmerking is dat in Nederland onlangs weer een PRA-hond is aangetroffen, iets dat in jaren
niet was voorgekomen. Zij is ervan overtuigd dat als het iemand overkomt hij of zij daar niet om heeft 
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gevraagd. De betreffende fokker heeft maatregelen getroffen. Het gaat niet om deze hond zelf maar 
om zijn vader, een welbekende buitenlandse reu. Er zijn veel nakomelingen geboren en ook 
geïmporteerd. Dit probleem is alleen oplosbaar als er heel zorgvuldig mee wordt omgegaan. Het kan 
worden vermeden door met deze hond niet meer te fokken, is het onvermijdelijk dan zou men te rade 
moeten gaan bij de heer J. (Jos) Roberts. 
De voorzitter merkt op dat het waarschuwen voor advertentieteksten wordt meegenomen naar de 
bestuursvergadering. De opmerking over PRA in Duitsland is meer een oproep. De informatie over 
oogonderzoeken loopt inderdaad achter. Er zijn concrete afspraken gemaakt vóór welke datum de 
informatie over oogonderzoeken op orde moet zijn. Vóór de eerstvolgende bestuursvergadering op 13 
mei moet de grootste klap zijn gemaakt. Dan kan iedereen zien om welke honden het gaat. Het 
bestuur onderschrijft de oproep dat fokkers nadrukkelijk bezig zijn met de achtergronden van de 
honden. De NTC steunt dit door het bieden van faciliteiten.
Gevraagd wordt of het bestuur bekend kan maken om welke buitenlandse reu het gaat.
De voorzitter merkt op dat al is toegezegd alle relevante informatie te updaten. Het signaal neemt hij 
zeker mee maar een toezegging kan hij nu niet doen.
Mevrouw C. de Jager merkt op dat het bijzonder onaangenaam zou zijn als fokkers onnodig in zo´n 
valkuil trappen. Met zijn allen kan hier wat aan worden gedaan.
De heer J. Roberts geeft aan dat iedereen heel goed moet opletten. PRA is een recessieve factor. Het 
kan zijn dat er in Duitsland nog maar één of twee bronnen zijn maar er zijn nog wel honderden 
dragers. Daarom adviseert hij om niet met zijn allen naar die ene topreu te gaan maar ervoor te 
zorgen verspreid over de hele populatie te gaan zitten.

Mevrouw A. Goetjaer meldt dat er bij shows veel problemen zijn als het gaat om keurmeesters. Wat dit
betreft heeft zij op jachtgebied goed nieuws: er is een nieuwe keurmeester benoemd, namelijk de heer
R. (Rinie) Kamerling, die dit na veel studie heeft bereikt. Zij feliciteert hem hiermee en dit wordt door 
de ALV onderstreept met applaus. 

Mevrouw M. Swanenberg vraagt of de artikelen uit het winkeltje, om de verkoop aantrekkelijker te 
maken, kunnen worden verdeeld over de regio´s.
De voorzitter zegt toe deze suggestie mee te nemen in het bestuur.

Mevrouw H. de Haan vraagt wat de meerwaarde van het clubfokkerschap nog is, vooral gezien het 
VFR dat zojuist is aangenomen.
De voorzitter antwoordt dat er in het bestuur al over is gesproken dat, als het VFR is aangenomen, 
iets moet worden gedaan met het NTC-fokkerschap. Het onderscheid is marginaal geworden. Het 
bestuur wil zo spoedig mogelijk een andere invulling aan het NTC-fokkerschap geven. Het blijft in elk 
geval bestaan. Alle nieuwe aanvragen worden even aangehouden. Zodra er iets nieuws te melden is 
zal dit op de website worden gepubliceerd. 
Mevrouw H. de Haan merkt op dat er een wezenlijk verschil moet zijn tussen een NTC-fokker en een 
niet NTC-fokker.

Mevrouw A. Duringhof heeft een vraag over herplaatsing. Daar staat nu een bedrag van € 10 voor. Het
merendeel van de eigenaars is geen lid maar de fokker wel. Het zou logisch zijn als de eigenaar iets 
meer gaat betalen voor herplaatsing.
De voorzitter merkt op dat deze suggestie wordt meegenomen naar de bestuursvergadering.

19. Sluiting van de vergadering
De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en de inbreng. Hij hoopt velen bij diverse 
evenementen terug te zien. Hij sluit de ALV om 16.45 uur.
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