
Notulen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) 
van de Nederlandse Teckel Club d.d. 16 april 2016 
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 de vorige ALV heeft hij al 
gezegd dat het enerzijds jammer is als er niet zo veel mensen op een ALV verschijnen, anderzijds 
wordt vaak gezegd dat het een goed teken is omdat er weinig commotie in de vereniging is en de 
leden in het algemeen tevreden zijn met wat er gebeurt in de NTC. Een bestuurslid heeft wel terecht 
gezegd dat de ALV het belangrijkste orgaan in de vereniging is. De ALV bepaalt het beleid, het 
bestuur is uitvoerend. Bij aanvang zijn er 46 leden aanwezig, later arriveert nog een 47e lid. De 
voorzitter bedankt de aanwezigen nu alvast voor hun komst naar Woudenberg.

In 2014 is het VerenigingsFokReglement (VFR) aangenomen. Er worden sinds ruim een jaar controles
uitgevoerd om te beoordelen of ieder fokker volgens het reglement fokt. In de aanloop liep het wellicht 
minder goed maar de conclusie die nu kan worden getrokken is dat men lerend is, dat men in het 
algemeen voldoet aan hetgeen met elkaar is afgesproken en dat de uitslagen steeds beter worden. De
overgangsperiode is nu ongeveer voorbij. De NTC controleert nog steeds zelf; te zijner tijd gaat de 
Raad van Beheer dit overnemen en dan controleren of de fokkers voldoen aan de normenmatrix. 

Op FCI-niveau speelt dat enkele kleine wijzigingen in de rasstandaard worden doorgevoerd. Eén van 
de wijzigingen is het goed vastleggen van de kleuren, bijvoorbeeld het vervangen van de kleur grijs 
door de kleur bruin. Tevens vastleggen dat de getijgerd of gestroomd geen kleuren zijn, maar 
patronen die in alle erkende teckelkleuren voorkomen. (Dit is ondertussen al achterhaald, gestroomd 
mag alleen voorkomen in de kleur rood) 
Iedereen is het hier wel over eens maar er is nog veel discussie over de maatvoering, waarover de 
meningen ver uiteen lopen. Op 21 mei 2016 vindt in Frankfurt een bijeenkomst plaats waar hierover 
wordt gesproken. Duitsland is weliswaar leidend maar staat open voor punten die in WUT-verband 
worden ingebracht.

De Raad van Beheer heeft recent gouden erespelden uitgereikt, één daarvan aan Marion van Zijl.

De voorzitter bedankt alle vrijwilligers voor hun tomeloze inzet, met name ook de commissieleden en 
zijn medebestuursleden. Het is goed te zien dat zo velen zich inspannen in de vereniging om alles 
soepel en mooi te laten lopen.

2. Mededelingen bestuur
- Eén van de bestuursleden, dhr. J.T.M. (Jos) Roberts, bestuursverantwoordelijke fokbeleid, kan 

deze ALV niet bijwonen vanwege examenverplichtingen en laat zich verontschuldigen. De overige
bestuursleden zijn 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

- De voorzitter geeft aan dat in de vorige De Dashond in het voorwoord al is vermeld dat het 
voorstel aankeuren van de agenda is gehaald. Hiervoor zijn twee redenen. De eerste is dat het 
bestuur van mening is dat het conceptvoorstel niet voldoende doordacht is en de tweede dat de 
fokkers die het betreft er een stem in moeten hebben. Dit onderwerp vraagt een zorgvuldige 
behandeling, het betreft een wijziging op het VFR. De Commissie fokbeleid zal een herzien 
conceptvoorstel uitbrengen dat eerst wordt besproken in het fokkersoverleg op 17 september 
2016. Daarna komt het terug in de ALV. Er zal altijd een escape blijven waarbij gemotiveerd 
afwijken mogelijk is.

- Er is formeel bericht van verhindering ontvangen van:
dhr. B. Boerma, dhr. J. Boerma, mw. C. Heijnen, dhr. J. Jongenelen, dhr. R. Kamerling, 
mw. A. Rutten, dhr. H. Rutten, dhr. B. Steenbreker en mw. A. Wassink.
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- De voorzitter heeft vervolgens de droeve plicht te melden dat na de ALV van 2015 een tiental 
leden is overleden. Onder hen zijn velen die veel voor de vereniging hebben betekend. Het zijn in 
volgorde van datum van overlijden:
mw. M.W.A. Buls, dhr. J. Osse, dhr. J. Zwiggelaar, dhr. C.A. van Renterghem, mw. M.C.J. Snel-
van Smaalen, mw. J.F. Kramer-Falkenburg, mw. P. Feller, dhr. F.P. Maas, dhr. C.H. Bleumink en 
dhr. P. Boudewijns.
De vergadering gedenkt de overledenen in een moment stilte.  

3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 11 april 2015
Op de vraag of iets is besloten over het eventueel wijzigen van de naam regio Twente in regio 
Overijssel antwoordt de heer Embregts eerst dat de regio Twente weer op een fantastische wijze 
wordt ingevuld. Wat de naam betreft is in de eerste bestuursvergadering na de ALV van 2015 besloten
vanwege de continuïteit toch de naam regio Twente aan te houden. Mocht er in de toekomst 
aanleiding toe zijn, wellicht door een andere regio-indeling, zal er opnieuw naar worden gekeken. 

De ALV stelt de notulen vast onder dankzegging aan de extern notulist.

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

5. Beleid bestuur
De voorzitter stelt de onderstaande verslagen over 2015 achtereenvolgens aan de orde. 

a) jaarverslag secretaris
b) verslag commissie jacht

Deze verslagen worden onder dankzegging aan de samenstellers ongewijzigd vastgesteld.

c) verslag commissie fokbeleid
De datum van de tweede fokkersbijeenkomst in 2015 wordt gecorrigeerd, i.e. 31 oktober 2015.
Een algemeen formulier voor het online melden van gezondheidsproblemen is nog in de maak. Voor 
hernia staat het al enkele jaren op de website. De voorzitter wil graag de afspraak maken dat ook het 
algemene formulier vóór eind juni 2016 op de site staat. De vraag of dit op het afgeschermde deel 
komt of op het algemene deel zal worden besproken in het bestuur. 

d) verslag commissie evenementen
e) verslag redactie

Ook deze verslagen worden onder dankzegging aan de samenstellers ongewijzigd vastgesteld.

6. Jaarverslag penningmeester inclusief accountantsrapport
De penningmeester, mw. A.M.W. (Angela) Nagel peilt of er vragen uit de zaal zijn, dit is niet het geval. 

7. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid
Mevrouw De Haan leest het verslag van de kascommissie voor. De controle heeft plaatsgevonden op 
22 februari 2016 door de heer (Kees) Versluis en mevrouw (Ria) de Haan. Na alle bescheiden te 
hebben gecontroleerd hebben zij geconcludeerd dat de NTC-boekhouding prima in orde is. ‘Chapeau’ 
voor al het werk van mevrouw Nagel en zeker ook de andere bestuursleden. De kascommissie stelt 
de ALV voor om het bestuur en de penningmeester decharge te verlenen over het jaar 2015.
De voorzitter vraagt of de ledenvergadering hiermee akkoord kan gaan hetgeen met een krachtig 
applaus wordt bevestigd. De jaarrekening 2015 is hiermee vastgesteld.

De kascommissie wordt voor drie jaar benoemd. Mevrouw De Haan is bereid de controle nog een jaar 
uit te voeren en gaat ervan uit dat hetzelfde geldt voor de heer Versluis. 

8. Begroting 2016
Mevrouw Nagel merkt op dat bij de stukken al een schriftelijke toelichting is gegeven. Na het 
gereedkomen van de stukken is bericht ontvangen dat de drukkerij van De Dashond failliet verklaard 
is. Met mevrouw (Hilda) ten Kate is zij direct op zoek gegaan naar een nieuwe drukker. Dit is gelukt en
‘De Dashond’ nr. 3 ziet er mooi uit. Er is een klein risico dat het blad iets meer gaat kosten maar 
mevrouw Nagel verwacht dat dit mee zal vallen.
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De heer Klink vraagt een toelichting op de afschrijving incourante voorraden in 2015.
Mevrouw Nagel antwoordt dat dit een afschrijving betreft op onverkoopbare artikelen van het 
teckelwinkeltje. Deze hoge afschrijving is eenmalig en zal niet meer voorkomen. 
De heer Klink doet de suggestie om dergelijke posten kort toe te lichten in de stukken.
Er zijn geen andere opmerkingen, waarop de voorzitter concludeert dat de ALV akkoord gaat met de 
begroting 2016. 

9. Vaststelling contributie en entreegelden 2017
Mevrouw Nagel geeft aan dat, gelet op de begroting, er geen reden is de tarieven voor contributie en 
entreegelden voor 2017 te verhogen.

Zij wijst er nogmaals op dat een groot aantal aanmaningen moet worden verstuurd voor de inning van 
de contributie, namelijk naar ongeveer 10% van de leden. Er staan nog 89 contributies open, 
waaronder ook één van een NTC-fokker. Deze leden krijgen binnenkort allemaal een brief. Het wordt 
gelukkig minder maar het is te veel. Het kost veel werk en ook extra geld. 
Later in de vergadering, bij de rondvraag, wordt hier op teruggekomen door mevrouw Van Os. Zij 
vraagt of de NTC kan overgaan op automatische incasso, zoals bij veel verenigingen gebeurt.
Mevrouw Nagel antwoordt dat zij dat in principe graag zou willen. Bij de aanmelding van een nieuw lid 
wordt een machtigingsformulier meegestuurd. De meeste leden geven een machtiging af maar niet 
iedereen wil dat. Een probleem is dat er altijd mensen zijn die storneren, wat ook veel tijd en geld kost.

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

De voorzitter deelt mee dat vier commissieleden zijn gestopt:
- dhr. R. (Ralf) Schmitz, regiocommissielid regio Gelderland
- dhr. J.K. (Hans) Oosten, regiocommissielid regio Zuid-Holland
- dhr. J.A.G. (Johan) Jongenelen, lid evenementencommissie
- dhr. W.A. (Willem) Volkers, lid evenementencommissie
Van hen is alleen de heer Schmitz aanwezig. De voorzitter bedankt hem bijzonder voor zijn bijdragen 
en jarenlange inzet voor de vereniging en overhandigt hem een bos bloemen en de gebruikelijke 
enveloppe. De drie aftredende leden die niet aanwezig zijn worden ook hartelijk bedankt en ontvangen
een attentie per post.
Twee nieuwe leden worden, hoewel niet aanwezig in de vergadering, hartelijk welkom geheten. Zij 
gaan ongetwijfeld een geweldige impuls geven aan de regio waarin zij werkzaam zijn. Het zijn:
- mw. A.J. (Adri) van der Kley-Onderwater, regiocommissielid regio Zuid-Holland
- mw. C. (Christa) Vogels, regiocommissielid regio Gelderland

11. Verkiezing bestuursleden die, conform rooster, periodiek aftredend zijn
Het betreft: 
- dhr. R.W. Boekholt in de functie van voorzitter
- dhr. G. Embregts, bestuursverantwoordelijke evenementen
- dhr. J.T.M. Roberts, bestuursverantwoordelijke fokbeleid
Allen hebben zich herkiesbaar gesteld. 
De stemcommissie bestaat uit de heer Koopmans (voorzitter), mevrouw Hoppenbrouwers en de heer 
Duringhof. 
De heer Koopmans maakt de uitslag van de schriftelijke stemming bekend. Er zijn 47 stemmen 
uitgebracht. Het resultaat is dat allen zijn herbenoemd: de heer Boekholt met 44 stemmen voor en 3 
stemmen tegen, de heer Embregts met 41 stemmen voor en 6 tegen, en de heer Roberts met 38 
stemmen voor, 8 tegen en 1 blanco. 
De ALV bekrachtigt de benoemingen met applaus.

12. Uitreiking jaarprijzen voor: 
- Beste Jachthond 2015

Tot beste jachthond 2015 is gekozen Rico van het Bessenveld van de heer (Berry) Zwartjes. De 
winnaar heeft geweldige resultaten behaald in de Stöber- en de Luid-op-Spoorproeven. De eigenaar 
en de hond worden naar voren geroepen en de voorzitter overhandigt de trofee en een pak koekjes 
voor de hond. Rico van het Bessenveld staat op de voorpagina van De Dashond van april.

- Beste Showhond 2015
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Beste showhond van 2015 is Treis Pinheiros Mr. Monty van mevrouw (Sophia) Berkhout-Falkner. De 
winnaar heeft veel successen behaald op diverse shows. Ook voor dit resultaat worden de trofee en 
een pak hondenkoekjes uitgereikt.
De ALV geeft de winnaars een krachtig applaus.

13. Huldiging leden die 25 jaar lid zijn van de NTC
De voorzitter gaat over tot de huldiging van de leden die in 2016 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. C. (Coby) Satter-Mol
- dhr. W.J. (Willy) Blanken
- mw. A.A.M. (Angelique) Boekholt-de Klunder
- mw. B. (Bianca) van Vliet-van Santen
Laatstgenoemde geeft ter vergadering aan dat zij al 27 jaar lid is en dit heeft gemeld. Kennelijk is er 
iets misgegaan. De oorkonde wordt haar nagezonden. De speld en oorkonde worden later 
overhandigd dan wel toegestuurd aan degenen die nu niet aanwezig zijn:
- mw. C. (Carla) Delcour-van den Hoek
- dhr. J.G. (Jan) Quispel
De ALV feliciteert de jubilarissen door middel van een krachtig applaus.

14. Werkproeven 2016
Dhr. J.D. (Jody) Koopmans meldt dat de proeven voor 2016 aardig vol lopen. Op 23 april vindt de 
eerste zweetproef plaats in Westervelde. Er zijn zeven aanmeldingen. Door loting moest helaas één 
hond afvallen, er vindt overleg plaats of de zevende hond alsnog kan worden ingepast. Dit jaar wordt 
weer een VP georganiseerd (1 oktober). De schot- en watertest en de workshop lopen ook vol. 
Aanmelding is mogelijk via My ORWEJA. 

15. Clubblad De Dashond 2016
Mw. (Hilda) ten Kate verwijst naar de tekst in het jaarverslag. Er zijn geen vragen of opmerkingen uit 
de vergadering. 
De voorzitter merkt op dat het enorm veel werk is en betrekt mw. L. (Linda) Dams in de waardering, 
die door de ALV met een krachtig applaus wordt onderstreept.

16. Evenementen 2016
Dhr. G. (Geert) Embregts geeft een overzicht van de evenementen in 2016. Voor de 
kampioensclubmatch op 5 mei in Wijchen is de uiterste inschrijfdatum 24 april. De regionale 
clubmatch op 16 oktober vindt wederom plaats in Beusichem. Dit ligt redelijk centraal en de zaal 
bevalt prima. 
Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat Beusichem moeilijk met openbaar vervoer te bereiken is. 
Dhr. Embregts geeft aan dat vaak kan worden meegereden. Als dit signaal vaker wordt ontvangen kan
er wellicht rekening mee worden gehouden.
De puppy- en jongehondendag is gehouden op 28 februari met een redelijke opkomst. In tegenstelling
tot de hal in Barneveld had deze hal een aangename temperatuur. 
In 2018 vindt in Nederland de Welt Union Teckel Wereldtentoonstelling plaats. Er wordt al aan gewerkt
om hier iets moois van te maken. Een belangrijk onderdeel is de junior handling (tot 17 jaar). Iedereen 
wordt uitgenodigd om hier nu alvast rekening mee te houden. Hugo Stempher heeft een beeld ter 
beschikking gesteld. 

17. Rondvraag
Mw. Duringhof vraagt of het mogelijk is de bijeenkomsten van de Raad van Beheer (de zgn. 
Kennistour bijeenkomsten) mee te laten tellen voor NTC-fokkers. Zij denkt hierbij ook aan de kosten 
en vraagt zich af of hier iets mee kan worden gedaan.
De voorzitter zal deze vraag bespreken in een bestuursvergadering. Er wordt op teruggekomen. 
Indertijd is gezegd dat de NTC twee à drie bijeenkomsten organiseert.

Dhr. de Kok vraagt hoe het staat met de lijst van NTC-fokkers. NTC-fokkers hadden tijd gekregen om 
er aan te voldoen. In principe zou de lijst nu moeten kloppen.
De voorzitter antwoordt dat het op de actielijst heeft gestaan, er is toegezegd dat het zou worden 
gekenmerkt. Dit wordt nu per direct opgepakt. Men kan ervan uitgaan dat de lijst klopt. Mensen die in 
opleiding zijn zullen door middel van een sterretje en een opmerking worden gekenmerkt.
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Dhr. de Kok merkt op dat hij al twee jaar geleden heeft gevraagd hoe het zat met de kwalificatie van 
honden die vóór 2014 waren geboren en die al nestjes hadden gehad. 
De voorzitter geeft aan dat er toen een voorstel is gedaan over het aankeuren. Toen het twee jaar 
geleden is besproken leidde dat niet tot een duidelijk resultaat. Er wordt in september een 
conceptvoorstel voorgelegd aan het fokkersoverleg. Omdat de meningen hierover verschillen wordt 
het eerst in dat overleg besproken. Als er een aanvraag komt kan op dit moment het bestuur een 
besluit nemen, er is dus een escape. Een voordeel bij dit trage traject is dat als er straks een voorstel 
ligt het probleem zichzelf oplost. Overigens moet het wel zo zijn dat er iets wordt geregeld voor 
traumagevallen. Wat sancties betreft zal er altijd, voordat er eventueel andere sancties worden 
getroffen, overleg volgen. Het aantal overtredingen neemt sterk af. Waarschuwingen zijn vooral ter 
lering, stimulering en motivering. 

Dhr. Cardozo merkt op dat hij is beland in een herplaatsingsprocedure van een van zijn teckels. Hij uit 
zijn complimenten aan de NTC voor deze uiterst zorgvuldige procedure. De reden van de herplaatsing
is de aankoop van twee puppies uit één nest van dezelfde koper. Dit is uitgelopen op een enorme 
mislukking. Hij is niemand met gezag tegengekomen die dit een goed idee vindt, ook niet in de eigen 
gelederen. Ook de heer Roberts heeft gezegd dat er een zeer groot risico aan is verbonden. Eigenlijk 
zou de NTC een zodanige verkoop moeten verbieden. Het is voor de heer Cardozo een drama. Hij is 
zelf een gewoon lid, geen fokker, maar ziet op de ALV dat 80% van de aanwezigen fokkers zijn. Het 
welzijn van de hond moet bovenaan staan. Nu zijn de hond en hij zelf de dupe, maar niet de fokker. 
Hij heeft dit in een zeer vroeg stadium aanhangig gemaakt maar voelt zich niet gehoord, laat staan 
gesteund. Toen hij mevrouw Duringhof benaderde zei zij dat de aankoop van twee puppies uit één 
nest vragen om problemen is. 
De voorzitter stelt voor deze zaak na de vergadering met de heer Cardozo te bespreken. De aan- en 
verkoop van een hond is iets tussen koper en verkoper. Er is wel degelijk een brief gestuurd aan de 
fokker met de vraag om een oplossing. Het bestuur gaat echter niets verbieden. Het gaat ook vaak 
goed. Als het niet goed gaat zou de verkopende partij wel zijn uiterste best moeten doen om het 
probleem op te lossen. Er is overigens ook een brief gestuurd aan de heer Cardozo. Uiteraard zijn alle
leden welkom op een ALV. Het zijn niet alleen de fokkers, die in het algemeen wel wat meer betrokken
zijn.  
De heer Cardozo hoort uit de eigen geledingen dat grote terughoudendheid geboden is in deze 
verkopen. Het probleem moet serieus worden genomen, hij is er twee jaar mee bezig geweest. Het 
verdriet is het grootste. 

Dhr. Koopmans richt zich namens alle leden tot het bestuur. Naar eigen zeggen heeft hij binnen het 
bestuur een ‘luizenbaantje’. Hij ziet alle mails van het bestuur en is per dag minstens een half tot 
driekwart uur bezig om ze allemaal door te lopen. Het bestuur is per week minstens 20 uur aan het 
werk voor de vereniging. In de beginfase kreeg het veel kritiek maar hij denkt dat het bestuur de zaken
goed voor elkaar heeft. Hij vraagt en krijgt een applaus voor het bestuur.

18. Sluiting van de vergadering
De voorzitter bedankt alle aanwezigen bijzonder voor de komst en nodigt iedereen uit voor het 
gebruikelijke ‘nateckelen’. Hij hoopt velen terug te zien bij een van de komende evenementen. Hij sluit 
de vergadering om 15.45 uur.  

21 april 2016
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