Notulen van de Algemene Ledenvergadering (ALV)
van de Nederlandse Teckel Club d.d. 11 april 2015
in Sport & Cultureel Centrum De Camp te Woudenberg
1. Openingswoord door de voorzitter
De voorzitter, de heer R.W. (Roel) Boekholt, opent de vergadering. In eerdere ALV’s heeft hij gezegd
dat het goed was te zien dat veel leden aanwezig waren omdat dit de betrokkenheid met de club en
de vereniging toont. Nu is er echter sprake van een laagterecord wat betreft de opkomst. Zijn collega’s
hebben hem gezegd dat dit ook positief kan worden opgevat. Toch zal worden gezocht naar een
manier om meer leden naar de ALV te krijgen. Hij wenst iedereen een goede vergadering en hoopt dat
velen na afloop blijven om ‘na te teckelen’.
De NTC heeft een bewogen en druk jaar 2014 achter de rug: in de vorige ALV is het VFR
(VerenigingsFokReglement) vastgesteld, de wijzigingen in statuten en huishoudelijk reglement zijn
vastgesteld, er is een intensief opleidingstraject gestart voor nieuwe keurmeesters wat heeft geleid tot
de benoeming van zes nieuwe teckelkeurmeesters, in de BALV van december is het nieuwe NTCfokker reglement vastgesteld. Vooral voor de commissie fokkerijbelangen was het een intensief jaar,
van de commissieleden mag het in het komend jaar een tandje minder.
Een veelgehoord verzoek is dat er controle wordt uitgeoefend op de naleving van de vastgestelde
regels. De controle op naleving van het VFR is opgestart en de resultaten ervan zijn voor het bestuur
teleurstellend. Als met een heel ruime meerderheid reglementen worden vastgesteld dan is het spijtig
te constateren dat een grote groep leden zich niet houdt aan de summiere eisen. De betrokkenen
worden aangeschreven met de mededeling dat zij alsnog aan de reglementen moeten voldoen. Zij
krijgen daarbij de gelegenheid hierop te reageren.
De voorzitter wil zijn openingswoord graag positief afsluiten. Het afgelopen weekend zijn op het
landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt door de Raad van Beheer zestien erespelden uitgereikt
waaronder vier aan leden van de NTC, dat is liefst 25%. Er was een delegatie van het bestuur
aanwezig. Het is goed te zien dat de leden en fokkers een bekroning op hun werk hebben gekregen.
Dit is een hele prestatie en het bestuur meldt hun namen graag:
− dhr. Jaap Woltjer
− mw. Dientje Quartel
− mw. Wilma Bosman
− mw. Martine van Leeuwen
De vergadering onderstreept de waardering met applaus.
De voorzitter bedankt de vele vrijwilligers voor hun inzet: de leden van de regiocommissies, zijn
collega-bestuursleden en al diegenen die altijd klaarstaan bij evenementen. Zonder vrijwilligers zou de
vereniging niets zijn.
Ook deze woorden worden met applaus begroet.
De voorzitter merkt op dat een ALV een formele vergadering is die hij zoals gebruikelijk formeel zal
leiden. Het is ook het moment om een aantal leden te huldigen die zich bijzonder verdienstelijk
hebben gemaakt voor de vereniging. Na de vergadering kan nog informeel worden doorgepraat.

2. Mededelingen bestuur
- Aanwezig zijn 47 stemgerechtigde leden inclusief de zeven leden van het bestuur. De voorzitter
doet vervolgens enkele huishoudelijke mededelingen.

-

Het bestuur is voltallig aanwezig:
dhr. R.W. (Roel) Boekholt, voorzitter
dhr. C.J. (Cor) van Vulpen, secretaris
mw. A.M.W. (Angela) Nagel-Endenburg, penningmeester
dhr. G. (Geert) Embregts, bestuursverantwoordelijke evenementen
mw. H.K.T. (Hilda) ten Kate, bestuursverantwoordelijke redactie De Dashond
dhr. J.D. (Jody) Koopmans, bestuursverantwoordelijke jacht en vice-voorzitter
dhr. J.T.M. (Jos) Roberts, bestuursverantwoordelijke fokbeleid
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-

Er is formeel bericht van verhindering ontvangen van:
mw. K. Barnat, mw. A. Duringhof, dhr. P. Duringhof, mw. G. Heesterbeek, mw. C. de Jager,
dhr. J. Jongenelen, mw. A.J. v.d. Kley-Onderwater, dhr. J. de Kunder, mw. M.J. de Kunder-Vader,
dhr. C.F. Rutten, mw. W.J.M. Rutten, dhr. L.G. Spaai, dhr. M. Troelstra, mw. H. Vader en
mw. I. van Vliet-Knijf.

-

De voorzitter heeft vervolgens de droeve plicht te melden dat een negental leden na de ALV van
2014 is overleden. Velen van hen hebben veel voor de NTC betekend. Het zijn:
mw. T. Dekker-Nes, mw. E.R.G. Geerlings-Gross, dhr. J.C. van Keulen, dhr. J.G. Labrijn,
dhr. A. van Leeuwen, dhr. G.H. Oostinga, mw. W.E.G. Rodenburg-Timmer, dhr. B. Smit en
mw. De Zwart-Ottenhof.
De vergadering gedenkt de overledenen in een moment stilte.

-

Er zijn geen andere bestuursmededelingen.

3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 12 april 2014
Er zijn geen vragen of opmerkingen over of naar aanleiding van de notulen.
De ALV stelt de notulen vast onder dankzegging aan de extern notulist.

4. Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 3 december 2014
De voorzitter merkt op dat de BALV is gehouden vanwege de toezegging het NTC-fokkerreglement
nog in 2014 te accorderen. Dit is in deze BALV gebeurd.
Er zijn geen vragen of opmerkingen over of naar aanleiding van de notulen.
De ALV stelt de notulen vast onder dankzegging aan de notulist, in dit geval de secretaris.

5. Ingekomen stukken gericht aan de ledenvergadering
Er zijn geen ingekomen stukken gericht aan de ALV.

6. Beleid bestuur
De voorzitter stelt de onderstaande verslagen achtereenvolgens aan de orde.

a) jaarverslag 2014 secretaris
b) (1) verslag 2014 pupinfo
c)
d)
e)
f)
g)

(2) verslag 2014 herplaatsingsteckels
verslag 2014 commissie jacht
verslag 2014 commissie fokbeleid
verslag 2014 commissie evenementen
verslag 2014 redactie
verslag 2014 hernia-inventarisatie

Geen van de verslagen geeft aanleiding tot vragen of opmerkingen uit de ALV. De voorzitter
concludeert dat zij daarmee allemaal zijn geaccordeerd en vastgesteld.

7. Jaarverslag penningmeester inclusief accountantsrapport
De voorzitter geeft aan dat de penningmeester altijd veel tijd en energie steekt in de financiën van de
vereniging. Er is een zeer uitgebreid accountantsrapport geschreven. Hij geeft de penningmeester het
woord om de stukken toe te lichten.
Mevrouw Nagel merkt op dat zij graag eventuele vragen beantwoordt. Helaas heeft de NTC een
verlies geleden over het jaar 2014. Dit is veroorzaakt door een afname van het aantal leden. Het
aantal nieuwe leden heeft de terugloop niet kunnen compenseren. Er zijn enkele bezuinigingen
doorgevoerd, met name op het clubblad De Dashond, op evenementen en op bestuurskosten.
Er zijn geen vragen of opmerkingen uit de vergadering.

8. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid
Mevrouw (Ria) de Haan leest het verslag van de kascommissie voor.
“Verslag kascontrolecommissie van de Nederlandse Teckelclub 2014.
Geachte bestuursleden, dames en heren,
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De kascontrole is uitgevoerd door mevrouw A. van ’t Klooster en mevrouw H. de Haan-van den
Hoed. De volgende zaken zijn gecontroleerd en besproken met de penningmeester, mevrouw A.
Nagel:
- Door een per saldo grote afname in het aantal leden zijn de inkomsten veel minder,
vandaar is er een tekort ontstaan wat goed te verklaren was.
- Het bekijken van de winst- en verliesrekening over 2014 en ook toegelicht door de
penningmeester.
- Het bekijken van de verschillen tussen begrote en werkelijke kosten 2014.
- De administratieve organisatie zoals 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 de begrote en werkelijke kosten voor 2014 realistisch en goed onderbouwd zijn.
De kascommissie wil benadrukken dat zij veel respect heeft voor de wijze waarop de
penningmeester in het jaar 2014 uitvoering heeft gegeven aan deze verantwoordelijke functie.
De kascommissie stelt dan ook voor het bestuur en vooral de penningmeester decharge te
verlenen over het jaar 2014.
Ik dank u wel.”
De voorzitter vraagt of de ALV hiermee akkoord kan gaan hetgeen met een krachtig applaus wordt
bevestigd. De jaarrekening 2014 is hiermee vastgesteld.
De voorzitter herhaalt dat mevrouw Van ’t Klooster en mevrouw De Haan de controle hebben
uitgevoerd. De heer Troelstra is aftredend. Automatisch wordt het reservelid het daaropvolgende jaar
vast lid van de commissie. Dit betekent dat nu een nieuw reservelid moet worden benoemd. Dit
reservelid is normaal gesproken dus nog niet actief in het eerste jaar maar wel in het volgende jaar.
De heer Versluis is bereid als reservelid toe te treden tot de kascommissie. De ALV stemt hier graag
mee in.

9. Begroting 2015
Mevrouw Nagel merkt op dat bij de stukken al een schriftelijke toelichting is gegeven. Wat betreft ‘De
Dashond’ zijn twee offertes bij andere drukkers gevraagd. Die kwamen beduidend lager uit dan de
huidige drukker, waarmee kon worden onderhandeld omdat het lopende contract afliep. Dit leverde
uiteindelijk een besparing van € 10.000 op. Door nieuwe druktechnieken is het bovendien nu
goedkoper om het blad geheel in kleur te drukken in plaats van deels in kleur en deels in zwart/wit.
Helaas heeft de drukker in december een grote fout gemaakt met de adreslabels waardoor de
huisnummers weg waren gevallen, en ook een fout gemaakt met de facturen. Dit heeft veel extra werk
gevergd. Het is allemaal precies bijgehouden en de extra kosten zijn in rekening gebracht bij de
drukker.
Verder zijn er 300 aanmaningen verstuurd voor de contributiebetaling, dit is ongelooflijk veel.
Overwogen wordt om de administratiekosten hiervoor door te berekenen.
Ondanks deze hindernissen vindt mw. Nagel het nog steeds een leuke taak om te doen.
Er zijn geen vragen uit de vergadering.
De voorzitter concludeert uit het applaus dat de ALV akkoord gaat met de begroting 2015.

10. Vaststelling contributie en entreegelden 2016
Mevrouw Nagel geeft aan dat er geen reden is de tarieven voor contributie en entreegelden voor 2016
te verhogen.
De voorzitter merkt op dat de leden veel terugkrijgen voor hun geld. Vergeleken met andere
verenigingen mogen de NTC-leden hierover niet klagen. Voor dit geld kan een grote groep mensen
aan de vereniging worden gebonden.

11. Verkiezing bestuursleden die, conform rooster, periodiek aftredend zijn. Zij stellen zich allen
herkiesbaar
12. Voorstel aan de ALV vanuit het bestuur: door de ontstane vacature in de geschillencommissie stelt
het bestuur voor mw. J.M. Schmal-Teunissen tot lid te benoemen
De voorzitter stelt voor om de agendapunten 11 en 12 te combineren. Er zijn twee stembriefjes
uitgereikt. De aftredende bestuursleden, te weten mevrouw Ten Kate en de heren Koopmans en Van
Vulpen zijn herkiesbaar zodat de NTC het constructieve en consistente beleid kan voortzetten. De
heer Rothkrantz beëindigt zijn functie als lid van de geschillencommissie; mevrouw Schmal is bereid
gevonden hem op te volgen. De uitslag van de schriftelijke stemming wordt na de pauze
bekendgemaakt.
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13. Bekendmaken resultaten van de verkiezingen
De voorzitter maakt de uitslag van de schriftelijke stemming bekend. De bestuursverkiezing laat een
resultaat zien dat hij nog nooit in zijn meer dan 25 jaar durend lidmaatschap heeft meegemaakt,
namelijk dat alle drie kandidaten unaniem zijn gekozen, dat wil zeggen met 46 stemmen vóór en 1
blanco voor zowel mw. Ten Kate, dhr. Koopmans als dhr. Van Vulpen.
De geschillencommissie treedt op bij een geschil tussen een lid en het bestuur en doet in zo’n geval
daarover een bindende uitspraak. Mw. Schmal was door het bestuur voorgedragen en is met een
ruime meerderheid van 30 stemmen vóór en 5 tegen benoemd als lid. De overige stemgerechtigde
leden hebben hun stem niet uitgebracht, wellicht omdat de rol van de commissie niet iedereen
duidelijk was. De voorzitter bedankt mw. Schmal voor haar bereidheid. Voortaan zullen benoemingen
van deze commissie ook op de agenda van de ALV komen, ook deze commissieleden hebben een
zittingstermijn van drie jaar.
De ALV bekrachtigt de benoemingen met applaus.
De voorzitter geeft aan dat het moment is gekomen om een aantal mensen in het zonnetje te zetten
en aandacht te schenken aan bijzondere prestaties.

14. Uitreiking jaarprijzen voor:
- Beste Jachthond 2014
De voorzitter merkt op dat er helaas voor de beste Jachthond 2014 geen kandidaten zijn. Er zijn wel
jachthonden in de vereniging, maar statutair is bepaald dat de prijs moet zijn gebaseerd op een
vastgelegd aantal proeven. Hierbij is niet alleen de vogelgriep spelbreker geweest maar er is ook een
aantal wedstrijden afgelast wegens te weinig deelnemers. De voorzitter doet een oproep om deel te
nemen aan wedstrijden die worden georganiseerd. Het is heel jammer als een wedstrijd wegens
onvoldoende deelname moeten worden geannuleerd.
De heer Koopmans merkt op dat de zweetproef op 18 april in Westervelde wel doorgaat maar de
uitsleepproef op 21 april niet.
- Beste Showhond 2014
Als beste showhond is uit de bus gekomen de dwergdashond korthaar teef Perfect Painted Gotta Love
Cookie, van fokker/eigenaar Eline de Groot. De voorzitter merkt op dat deze variëteit al enkele jaren
de titel in de wacht sleept. Niets ten nadele daarvan, maar hij blijft iedereen uitdagen te proberen dat
een keer een andere variëteit de prijs bemachtigt. De winnaar is een ongelooflijk mooi exemplaar die
de onderscheiding ten volle verdient. De voorzitter overhandigt de trofee en tevens een pak met
koekjes voor de hond.
De ALV bekrachtigt de onderscheiding met een krachtig applaus.

15. Huldiging leden die 25 en 50 jaar lid zijn van de NTC
De voorzitter gaat over tot de huldiging van de leden die in 2015 al 25 jaar onafgebroken lid zijn van
de NTC. Diegenen die aanwezig zijn kan hij de speciale speld opspelden en de oorkonde
overhandigen. Dit zijn:
- mw. G.A.J. Bijkerk, lid per 19 december 1989
- mw. C. van Os-Gijbels, lid per 3 februari 1983
- mw. A.G. de la Vieter, lid per 4 juli 1990.
Onderstaande leden zijn niet aanwezig maar krijgen de speld en oorkonde later uitgereikt:
- mw. D. Scharloo-van Bommel, lid per 24 mei 1987
- mw. M.J. Versteeg, lid per 28 januari 1981.
- Dhr. H.A.J. Müller, lid per 16 maart 1990
Er zijn dit jaar geen leden die onafgebroken 50 jaar lid van de NTC zijn.
De ALV feliciteert de jubilarissen door middel van een krachtig applaus.

16. Bekendmaken wijzigingen en samenstelling commissies, tevens bedanken van leden die zich
verdienstelijk hebben gemaakt
De voorzitter deelt mee dat de volgende leden zijn gestopt als commissielid:
- mw. P. Rundervoort, regio Noord: zij is eigenlijk synoniem voor deze grote regio
- mw. T. Hakkenes, regio Twente: dit geldt eveneens voor haar
De voorzitter bedankt hen voor de vele jaren inzet.
- dhr. G. Embregts, regio Noord-Brabant en Zeeland: naast bestuurslid was hij ook vele
jaren lid van de regiocommissie. Hij vond het beter dat iemand anders dit over nam
- mw. W. Woters, commissie fokbeleid.
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Ook zij worden hartelijk bedankt voor al hun werk in de commissies. Dit geldt ook voor mw. F. Boyle
van regio Utrecht en Flevoland en mw. M. van Zijl van de commissie fokbeleid, die niet aanwezig
kunnen zijn in de vergadering. Voor hen beiden geldt dat zij er niet de tijd in kunnen stoppen die het
eigenlijk nodig heeft. Het is niet altijd goed te combineren met andere bezigheden. Mogelijk komen zij
nog eens terug.
Het bestuur heeft de volgende nieuwe commissieleden benoemd:
- dhr. K. Esman, commissie fokbeleid
- mw. M. Goed, jachtcommissie
- mw. L. Dams, redactiecommissie
- mw. I. Leijtens, regio Noord-Brabant en Zeeland
- mw. D. Geertsema, regio Noord
- dhr. H. Nijhuis, regio Twente
Het is belangrijk dat de commissies op sterkte zijn, anders wordt het werken moeilijk. Mw. (Linda)
Dams wordt de contactpersoon tussen regio’s en de redactie van De Dashond. Dhr. (Herman) Nijhuis
gaat regio Twente, waar zijn roots liggen, aanzwengelen.

17. Werkproeven 2015
Dhr. (Jody) Koopmans meldt dat de werkproeven redelijk vollopen. De zweetproef zit vol, het
Kaninchen-schleppen gaat niet door omdat er maar één aanmelding is. Op het gebied van de jacht
nodigt hij belangstellenden uit deel te nemen aan de workshop op 30 mei. Alle proeven worden
aangekondigd in De Dashond
Gevraagd wordt om uitslagen van proeven op de website te plaatsen, de laatste uitslag dateert van
2012. Dhr. Koopmans neemt deze suggestie graag over, er zal een update worden gemaakt en
geplaatst.

18. Clubblad De Dashond 2015
Mw. (Hilda) Ten Kate geeft aan niet veel te hoeven toevoegen aan het verslag 2014. Met de komst van
mw. Dams is er veel nieuwe energie gekomen. Er wordt geprobeerd iets speciaals voor jongeren en
kinderen te bedenken. De redactie ontvangt altijd graag interessante artikelen.
Er zijn geen vragen of opmerkingen, behalve dat het een gemis is dat het blad niet iedere maand
verschijnt.
De voorzitter is het hier wel mee eens maar er moet ook goed worden gekeken naar de financiën.
Juist vanwege opmerkingen in ALV’s is besloten te gaan snijden in het clubblad en is ervoor gekozen
terug te gaan naar tien uitgaven per jaar. Dit zal zeker niet minder worden.
Dhr. Boerma vraagt een applaus voor mw. Ten Kate dat door de ALV graag wordt gegeven. De
voorzitter vindt dit zeer terecht, ook dit werk vraagt veel tijd en energie.

19. Evenementen 2015
Dhr. (Geert) Embregts merkt op dat hij naast de ‘poot’ evenementen ook de ‘poot’ regio’s onder zijn
hoede heeft, die eigenlijk meer werk vraagt dan de evenementen. Wat betreft regio Utrecht en
Flevoland is het spijtig dat er nog steeds sprake is van vacatures. Hij heeft toegezegd dat hij één of
twee keer per jaar iets zal organiseren in de hoop dat zich kandidaten melden. Dit jaar komen er weer
twee evenementen. Dhr. (Herman) Nijhuis is direct ingesprongen in de regio Twente, met de afspraak
dat als er twee regiocommissieleden zijn hij terugtreedt.
Gevraagd wordt of het verstandiger is de term regio Overijssel te gebruiken in plaats van Twente.
Dhr. Embregts vindt deze suggestie het overwegen waard, hij zal het inbrengen in de volgende
commissievergadering. Hij vraagt mensen die belangstelling hebben zich te melden bij de regio of bij
hem zelf. Op veel plaatsen zit men te springen om mensen.
Wat de evenementen betreft is er het gebruikelijke beeld. De inschrijving voor de
kampioenschapsclubmatch op 14 mei loopt. Voor de regioclubmatch aan het eind van het jaar staan
datum, plaats en keurmeester nog niet vast. De puppy & jongehondendag is op 21 maart geweest.
Wellicht gaat het de volgende keer naar een andere locatie.
Een primeur is dat aan de NTC is toegezegd in 2018 de WUT-tentoonstelling te mogen organiseren.
Ideeën zijn al welkom. Alles zal worden gedaan om een mooie en geslaagde tentoonstelling neer te
zetten, die wellicht kan meeliften met het wereldkampioenschap. De data zijn nog niet bekend.

20. Rondvraag
Mw. Swanenberg merkt op dat zij bij events altijd klaarstaat om formulieren en De Dashond mee te
geven en belangstellenden wijst op de regio’s en de mogelijkheid van het lidmaatschap. Op
wandelingen komen veel mensen af.
Dhr. Embregts bedankt haar voor de suggestie. Ledenwerving staat als onderwerp op de agenda.
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Dhr. Quartel wil bij zijn opmerking eerst aangeven dat hij die maakt zonder er zelf belang bij te
hebben. Hij pleit voor een gezondere mix van keurmeesters. Bij de kampioenschapsmatch is hij
geschrokken van wie waren aangesteld. Een gezonde mix lijkt hem in het belang van de teckel.
Mw. Schmal is het hier volledig mee eens. Zij merkt op dat, als Nederland nieuwe keurmeesters in het
buitenland wil laten uitnodigen, dit goede vakmensen moeten zijn. Het is goed om ook buitenlandse
keurmeesters uit te nodigen.
De voorzitter begrijpt de oproep, het bestuur zal er zeker naar kijken. Hij wil benadrukken dat er een
bijzonder intensief opleidingstraject voor nieuwe keurmeesters is geweest. Dat nieuwe keurmeesters
nog niet dezelfde ervaring hebben spreekt vanzelf.
Mw. Schmal merkt op dat er ook keurmeesters uit de fokkerij kunnen worden aangesteld.
De voorzitter geeft aan dat het systeem in Nederland niet zo werkt. Er waren negen kandidaten. De
NTC mag vier voorkeurskandidaten aanleveren. De rest regelt de Raad van Beheer. Dan is het spijtig
als twee van de voorkeurskandidaten het niet halen.
Mw. Schmal merkt op dat men wordt gevraagd als vakman- of vrouw. Zij heeft internationaal een
opmerking gehoord dat als Nederlandse keurmeesters worden uitgenodigd het ‘een ramp’ is. Dit ging
niet alleen over teckels maar over het hele Nederlandse rashondenbestand.
Dhr. Embregts legt uit dat hij bij het aanstellen van keurmeesters een lijst gebruikt. Hij heeft zelf geen
enkel waardeoordeel over het niveau van keurmeesters. Zij zijn geslaagd, hebben een brevet en
mogen keuren. Ervaring doen zij in de loop der jaren op. Hij weet uiteraard dat sommige keurmeesters
meer inschrijvingen krijgen dan andere, maar voor hem zijn ze geslaagd en daaruit volgt zijn keuze.
Dhr. Quartel verduidelijkt dat hij struikelt over de verdeling.
Dhr. Embregts geeft aan dat hij ook rekening moet houden met de kostendekking.
De voorzitter beëindigt de discussie. Het onderwerp wordt sowieso meegenomen naar de
eerstvolgende bestuursvergadering.
Mw. Eggenhuizen merkt met alle respect op dat op de Winner het teckelwinkeltje nooit aanwezig is.
De voorzitter geeft aan dat dit gaat om een fors bedrag aan geld, daarnaast moet er een
standbemensing zijn. Het is om puur financiële overwegingen geschrapt. Uit een kosten-/batenanalyse
is gebleken dat het niet te doen is.
Mw. Schmal wijst erop dat vroeger de mogelijkheid bestond een soort standje te hebben in een van de
teckelringen.
De voorzitter antwoordt dat dit niet meer mag.
Mw. Eggenhuizen heeft begrepen dat twee bestuursleden naar WUT-vergaderingen gaan, terwijl er
maar één stemgerechtigd is. Zij vraagt of ze samen reizen om kosten te besparen.
De voorzitter antwoordt dat hier altijd goed naar wordt gekeken. Bij zijn aantreden is besloten dat altijd
twee bestuursleden aanwezig zijn bij dit soort vergaderingen. Hoewel het misschien kostenverhogend
werkt wordt dit gedaan om de continuïteit te waarborgen. Dit besluit is genomen op ervaringen uit het
verleden.
Dhr. Versluis merkt op dat de beaglesclub kampt met een enorme terugloop in leden. Fokkers
sponsoren voor weinig geld lidmaatschappen door kopers van pups het lidmaatschap aan te bieden.
Zij krijgen feitelijk een lidmaatschap voor één jaar, wellicht is dit een stimulans om langer lid te blijven.
De voorzitter geeft aan dat zal worden bekeken of dit ook iets voor de NTC kan zijn, er zouden dan
bijvoorbeeld systematisch adresgegevens per e-mail moeten worden aangeleverd.

21. Sluiting van de vergadering
De voorzitter sluit de formele ALV 2015 om 15.45 uur. Hij bedankt de aanwezigen voor de komst naar
Woudenberg en nodigt hen uit om bij een drankje en een hapje nog wat ‘na te teckelen’.
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