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Notulen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Nederlandse Teckel Club 
d.d. 22 april 2017 in Sport & Cultureel Centrum De Camp te Woudenberg 
Verslaglegging door extern notulist, Tonny van den Bergh (Emma Handson) 
Presentielijst bij bestuur aanwezig 
 
1. Openingswoord door de voorzitter 
De voorzitter, de heer R.W. (Roel) Boekholt, opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij vindt 
het een goede ontwikkeling dat er meer leden zijn dan voorgaande jaren, zij het marginaal. Bij 
aanvang van de vergadering zijn 54 stemgerechtigde leden aanwezig. Later arriveren nog twee 
stemgerechtigden vóór agendapunt 11 en nog een vóór agendapunt 12. 
Op een ledentotaal van 2.200 (waarvan ruim 150 fokkers) is dit een uiterst betreurenswaardige 
opkomst, zeker gezien de voorstellen die deze dag namens het bestuur ter stemming komen en met 
name de fokkerij betreffen. De voorzitter meldt dit met respect voor iedereen die wel is gekomen om 
mee te beslissen. 
 
De voorzitter geeft aan dat drie bestuursvoorstellen ter discussie en stemming worden aangeboden: 
- Een wijziging van het VerenigingsFokReglement (VFR), om dit up-to-date te maken; 
- Een wijziging van het NTC-fokkersreglement vanwege vaststelling van sanctiebeleid; 
- Vaststelling van sanctiebeleid, ter handhaving van het VFR.  
 
De voorzitter stelt vast dat de samenleving verandert, wat zich met name het laatste jaar manifesteert 
in een ver te zoeken beschaving, verdraagzaamheid en correctheid. Door middel van voornamelijk 
social media, zakt de samenleving af naar een minder prettig niveau waartegen een individu maar ook 
een vereniging zich niet kan weren. De voorzitter beseft dat hij hier spreekt tegen de verkeerde groep 
mensen omdat zij wel hun betrokkenheid tonen door hun aanwezigheid, maar hoopt dat andere leden 
dit lezen in deze notulen en beseffen dat gevraagd wordt om op fatsoenlijke wijze met elkaar om te 
gaan. 
  
De voorzitter bedankt de vele vrijwilligers die de vereniging kent, zoals de commissieleden en 
medebestuursleden, voor hun enorme inzet om alles vloeiend te laten verlopen. 
 
2. Mededelingen bestuur 
- De heer J.D. (Jody) Koopmans, bestuursverantwoordelijke jacht en vicevoorzitter, kan deze ALV 

niet bijwonen vanwege andere verplichtingen en laat zich daarvoor verontschuldigen. De overige 
bestuursleden zijn aanwezig: 
-  De heer R.W. (Roel) Boekholt, voorzitter. 
- De heer C.J. (Cor) van Vulpen, secretaris. 
- Mevrouw A.M.W. (Angela) Nagel-Endenburg, penningmeester. 
- De heer J.T.M. (Jos) Roberts, bestuursverantwoordelijke fokbeleid. 
- De heer G. (Geert) Embregts, bestuursverantwoordelijke evenementen. 
- Mevrouw H.K.T. (Hilda) ten Kate, bestuursverantwoordelijke redactie De Dashond. 
 

- Leden die zich formeel hebben afgemeld zijn: mevrouw B.M. Adriaans, de heer A.M.C. Boerma, 
mevrouw L. Dams, de heer P. Duringhof, mevrouw A. Duringhof-Vossebelt, 
mevrouw E.J. Geertsema, mevrouw A.M.A. Gieles, de heer R. Kamerling, de heer B.F.M. Klink, 
de heer J. de Kunder, mevrouw M.J. de Kunder-Vader, de heer G. Kwekkeboom, 
mevrouw P.P.M. van de Langenberg, mevrouw A.M.D. Niesing, de heer D. Rutten, 
mevrouw W. Rutten, mevrouw A. Sluiter-Schoonderbeek, mevrouw J.G.M. Vader, 
mevrouw E. Verwilligen en mevrouw H.I. Wieringh. 

 
- De voorzitter noemt de namen van de leden die de vereniging zijn ontvallen: de heer Kamp, 

de heer Van der Linden, mevrouw Hoogeveen-de Ruiter, mevrouw Van den Brink-Aubel, 
mevrouw Vink, mevrouw Van Montfoort-Steenstra en mevrouw De Bruijn-van de Putte. 
Een minuut stilte wordt in acht genomen om de overledenen te herdenken. 

 
3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 16 april 2016 
De notulen van de ALV worden ongewijzigd vastgesteld. 
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4. Ingekomen stukken gericht aan de ledenvergadering 
Mevrouw C.H. (Carla) de Jager heeft een brief gezonden aan de vereniging, die zij ter plekke 
voorleest (de brief is bij het bestuur op te vragen). Na voorlezing vraagt zij of ze voorafgaand aan de 
stemming voor wijziging van het VFR (agendapunt 11), een mondelinge toelichting mag geven. Dit 
wordt toegestaan.  
Een korte samenvatting van de brief: mevrouw stelt de wijziging in het VFR ter discussie, die gaat over 
het klinische oogonderzoek op cataract en PRA, dat van een keer per jaar naar een keer per twee jaar 
gaat. Haar advies is om het jaarlijkse onderzoek te handhaven, zeker voor de reuen en voor teven 
waarmee wordt gefokt. 
 
De voorzitter vraagt mevrouw De Jager of zij een voorstel van orde wil doen om agendapunt 11 als 
eerste te behandelen. Zij reageert hierop bevestigend. 
 
De notulen zijn uitgewerkt conform de oorspronkelijke agenda.  
 
5. Beleid bestuur 

a) Jaarverslag secretaris 
Geen opmerkingen en/of vragen. 
 

b) Verslag commissie jacht 
Geen opmerkingen en/of vragen. 
 

c) Verslag commissie fokbeleid 
Geen opmerkingen en/of vragen. 
 

d) Verslag commissie evenementen 
Geen opmerkingen en/of vragen. 
 

e) Verslag redactie 
Geen opmerkingen en/of vragen. 
 

Alle verslagen worden, onder dankzegging aan de samenstellers, ongewijzigd vastgesteld. 
 

6. Jaarverslag penningmeester inclusief accountantsrapport 
De voorzitter peilt of er vragen zijn vanuit de leden aan de penningmeester, 
mevrouw A.M.W. (Angela) Nagel. Er zijn geen vragen en/of opmerkingen. 
 
7. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid 
Het verslag van de kascommissie wordt, bij afwezigheid van mevrouw De Haan, voorgelezen door 
de heer Versluis. 
 
Verslag kascommissie, jaarrekening 2016 
Op 12 maart 2017 heeft de kascontrolecommissie de boeken van de NTC over het jaar 2016 
gecontroleerd. Hierbij zijn de aansluitingen akkoord bevonden, de uitgaven zijn verantwoord door 
facturen en declaraties. Wij hebben geconstateerd dat de werkzaamheden van de penningmeester 
veel tijd kosten, maar dat zij haar functie serieus neemt en dat de administratie compleet en verzorgd 
is. Wij stellen aan de vergadering voor om het bestuur decharge te verlenen. 
De kascontrolecommissie, Ria de Haan-Van den Hoed en Kees Versluis 
 
Door middel van applaus geeft de vergadering haar instemming. 
 
De voorzitter deel mede dat mevrouw De Haan aftredend is en de heer Versluis aanblijft in de 
commissie. Mevrouw Van der Kley-Onderwater is bereid gevonden als nieuw lid zitting te nemen in de 
kascommissie en mevrouw Satter biedt zich aan als reservelid. 
Het bestuur overweegt de noodzaak van een kascontrolecommissie, nu de accountant de financiële 
administratie al jaren heeft doorgelicht. Dit wordt intern besproken; de eventuele wijziging wordt te 
zijner tijd als voorstel ter stemming voorgelegd aan de leden in de ALV. 
De heer Stijns wil het bestuur de overweging meegeven om de kascontrolecommissie in stand te 
houden in verband met de betrokkenheid van de leden. De voorzitter zegt toe zijn inbreng mee te 
nemen. 
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8. Begroting 2017 
Er zijn geen vragen over de begroting 2017, waarop de voorzitter concludeert dat deze ongewijzigd 
wordt vastgesteld. 
 
9. Vaststelling contributie en entreegelden 2018 
Mevrouw Nagel krijgt het woord en licht toe dat er geen sprake is van een voorstel tot wijziging van 
contributies en entreegelden. Zij geeft aan wel administratiekosten in rekening te willen gaan brengen 
voor leden die aanmaning op aanmaning moeten ontvangen. Dit voorstel moet nog in het bestuur 
worden besproken, maar de ter vergadering aanwezige leden reageren positief op dit voorstel. 
 
Zij stelt de vergadering in kennis van de 60 brieven die klaarliggen om verzonden te worden om leden 
hun lidmaatschap op te zeggen, tenzij zij vóór 10 mei 2017 het verschuldigde lidmaatschapsbedrag 
betalen. 
 
10. Bekendmaken wijzigingen en samenstelling commissies, tevens bedanken van leden die 

zich verdienstelijk hebben gemaakt 
De voorzitter deelt mee dat drie commissieleden zijn gestopt: 
- De heer Kamerling, jachtsecretariaat. 
- Mevrouw Bijkerk, regiocommissie Twente. 
- De heer Van Valkenburg en mevrouw Van Duinen, teckelwinkeltje. 
Alleen de heer Van Valkenburg is aanwezig. Hij krijgt onder applaus van de aanwezigen een attentie 
en een bos bloemen voor de door hem verrichte diensten die het winkeltje op de kaart hebben gezet. 
De andere gestopte vrijwilligers krijgen de attentie toegestuurd. 
 
De voorzitter maakt de namen bekend van de nieuwe vrijwilligers: 
- De heer M. van Eekert, jachtsecretariaat. 
- De heer G. Kwekkeboom, regiocommissielid Twente. 
- Mevrouw A.J.A. Meeuwesen, secretariële ondersteuning commissie Fokbeleid. 
- Mevrouw H.I. Wieringh, beheerder teckelwinkeltje. 
 
11. Bestuursvoorstel wijzigingen in het VerenigingsFokReglement (VFR) 
De voorzitter licht toe dat de wijzigingen in het VFR de volgende artikelen betreffen: artikel 2.6, 4.2, 
4.3, 7.1, 9.3 en 10.1, welke wijzigingen voor iedereen te vinden waren op de website van de 
vereniging. Aansluitend geeft hij het woord aan mevrouw De Jager, om haar ingezonden brief toe te 
lichten.  
 
Mevrouw De Jager geeft aan verbaasd te zijn dat zij hierop wederom in moet gaan. In twintig jaar is 
iets goeds neergezet: de jaarlijkse klinische controle op oogafwijkingen. Daardoor zijn er momenteel 
nog weinig gevallen van PRA en cataract. Het onderzoek waarop het huidige wijzigingsvoorstel, om 
van een jaarlijkse naar een tweejaarlijkse controle te gaan gebaseerd zou zijn, is voor haar 
onvindbaar, wat haar eigen opinie versterkt om het jaarlijks te blijven controleren. 
Wat verder speelt heeft te maken met de verkeerde rechtspositie waarin een fokker terecht komt, als 
gevolg van de formele geldigheidsduur van 12 maanden van het ECVO-formulier, wat niet samengaat 
met de tweejaarlijkse controle. De geldigheidsduur van 12 maanden is vastgesteld door een arts 
waardoor naar de mening van mevrouw De Jager, na wijziging van het VFR, het woord van de 
vereniging tegenover dat van een arts komt te staan. Als wordt overgegaan naar een tweejaarlijkse 
controle zou ook het ECVO-formulier dienovereenkomstig moeten worden aangepast; zodat fokkers 
juridisch gedekt zijn. 
Mevrouw De Jager vraagt de aanwezige leden om voorafgaand aan de stemming goed na te denken 
over ten eerste het inruilen van iets goeds en ten tweede de juridische gevolgen ervan. 
 
De voorzitter licht het voorstel van het bestuur toe. De wijziging waarop mevrouw De Jager doelt, is 
slechts een onderdeel van wat vandaag ter stemming voorligt. De gehele wijziging bestaat uit meer 
dan alleen de uitvoering van het klinisch oogonderzoek van 1 naar 2 jaar.  
Het voorstel is op deze wijze gedaan en toegelicht tijdens een tweetal eerdere bijeenkomsten van alle 
fokkers, waarbij ook mevrouw De Jager aanwezig was. De voorzitter herhaalt de redenen voor het 
voorstel: 
- Nederland is een van de laatste landen die voorafgaand aan het fokken nog oogonderzoek eist. 

De voorzitter verwijst naar de Scandinavische landen, die voortrekker waren in dit hele traject. 
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- Het streven was dat iedereen al zijn honden ieder jaar liet controleren. Onderzoek wijst uit dat 
hondeneigenaren alleen de teefjes laten controleren voorafgaand aan een dekking, dus twee of 
maximaal drie keer in een hondenleven. Daarmee is de regel voor jaarlijkse controle niet zinvol 
meer. 

De wijziging van de geldigheidsduur op het ECVO-formulier moet lopen via de Raad van Beheer 
(RvB), daarin heeft de rasvereniging geen zeggenschap. De voorzitter vraagt zich af of, wanneer een 
rasvereniging een tweejaarlijkse controle voldoende vindt, een rechter daarvan zou afwijken in zijn 
oordeel. Verder is de voorzitter van mening dat het gaat om een hele kleine afwijking, die nog slechts 
zeer zelden voorkomt. Van cataract heeft de hond niet eens last. Er zijn daarentegen andere, 
belangrijkere afwijkingen in het ras, die wel degelijk pijnlijk zijn voor het dier.  
 
De voorzitter geeft aan dat voorafgaand aan deze vergadering geen amendement is binnengekomen, 
wat betekent dat dit voorstel zoals het nu voorligt ter stemming wordt gebracht met de mogelijkheid 
om vóór of tegen te stemmen (op het voorstel in zijn totaliteit). Alleen door middel van een 
amendement kan een element uit het voorstel worden gehaald. De voorzitter adviseert 
mevrouw De Jager gebruik te maken van haar amendementsrecht en ter plekke, tijdens een 
schorsing, minstens tien handtekeningen op te halen ter ondersteuning van haar voorstel. Wanneer 
dat gelukt is kan het amendement ter stemming worden ingediend. 
 
Mevrouw De Jager volgt het advies van de voorzitter op en wil gebruikmaken van haar 
amendementsrecht. Daaraan voorafgaand maakt zij een opmerking over het onderzoeken van teven.  
Dit is alleen noodzakelijk in het licht van daadwerkelijke fokintentie; wanneer niet wordt gefokt is de 
controle van ondergeschikt belang. De voorzitter bevestigt deze mening wanneer het gaat om PRA en 
cataract maar wijst op bijvoorbeeld distichiasis, dat niet vaak genoeg gecontroleerd kan worden. 
De heer Roberts (bestuursverantwoordelijke fokbeleid) reageert op de geldigheidsduur van 
12 maanden van het ECVO-onderzoek. Dit heeft te maken met het grote aantal oogafwijkingen 
waarop wordt gecontroleerd en op dat formulier worden vastgelegd, waarvan een aantal in korte tijd 
kan ontstaan of veranderen. Tot deze laatste groep behoren PRA en cataract niet, maar het formulier 
kan dus niet aangepast worden.  
Verder weet hij te melden dat in de onderzoeksresultaten op oogafwijkingen die hij jaarlijks ziet, er nog 
steeds cataract en PRA wordt geconstateerd. Het komt dus nog steeds voor en blijven controleren is 
een noodzaak. De heer Roberts geeft aan dat afschaffen van de controle absoluut nooit mag 
gebeuren, maar dat een keer per twee jaar voldoende is. Daarbij merkt hij op dat de leeftijd tussen 18 
en 24 maanden de belangrijkste periode is waarop de honden blind worden als gevolg van 
jeugdcataract en jeugd-PRA. Hij waarschuwt voor de situatie met jonge reuen, met name wanneer ze 
worden ingezet voor de fok, daar zijn extra controles noodzakelijk. Ook ziet hij dat cataract vaak 
voorkomt bij importhonden of directe afstammelingen daarvan. 
 
De voorzitter geeft aan dat hij een tekstvoorstel heeft gemaakt voor het amendement. Hij schorst de 
vergadering voor 10 minuten, waarin mevrouw De Jager tien handtekeningen ophaalt voor haar 
voorstel. 
 
De voorzitter hervat de vergadering na ontvangst van de handtekeningen onder het amendement van 
mevrouw De Jager. Het amendement luidt als volgt: 
Met betrekking tot agendapunt 11, het voorstel en de artikelen 4.2 en 4.3 wordt er een tekstwijziging 
voorgesteld; daar waar twee (2) jaar staat vervangen door een (1) jaar. 
 
Het amendement is ondertekend door 17 leden en maakt daarmee onderdeel uit van de 
beraadslagingen. De voorzitter biedt andere aanwezigen de mogelijkheid het woord te voeren voordat 
wordt overgegaan tot stemming. Niemand maakt gebruik van deze mogelijkheid, waarna de voorzitter 
het vervolgproces uitlegt. Allereerst wordt het amendement in stemming gebracht, waarbij 
stemgerechtigde leden vóór of tegen kunnen stemmen. Voorgesteld wordt dat degene die vóór zijn 
gaan staan, met in de hand de stembriefjes. Afhankelijk van de uitslag wordt het oorspronkelijke 
voorstel in stemming gebracht, al dan niet met de aanpassing uit het amendement. 
 
Het amendement wordt in stemming gebracht. De staande leden met stembriefjes in de hand worden 
geteld: 19 leden stemmen vóór. In totaal zijn er 56 stemgerechtigde leden aanwezig, waarmee het 
amendement is verworpen. 
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Aansluitend wordt het oorspronkelijke bestuursvoorstel ter aanpassing van het VFR, ongewijzigd en 
schriftelijk, ter stemming voorgelegd. De voorzitter geeft aan dat leden vóór, tegen of blanco mogen 
stemmen. De stemcommissie wordt ter plekke aangewezen en bestaat uit 
de heer G. (Geert) Embregts (voorzitter), mevrouw M. (Martine) van Leeuwen en 
mevrouw M. (Mia) Swanenberg . 
 
Mevrouw Heesterbeek wil alsnog een opmerking maken ten aanzien van punt 7.1, kwalificatie van 
exterieurregels, dat ter stemming voorligt. Zij leest het artikel voor en vervangt het woord ‘daar’ in de 
derde regel in ‘daarna’. Zij maakt uit deze zin op dat wanneer een hond deelneemt aan een expositie, 
die hond ook voor alle deelnames minstens als Zeer Goed moet zijn gekwalificeerd. Dan zou 
tussendoor éénmaal een kwalificatie Goed betekenen dat de betreffende hond nooit meer voor de fok 
mag worden ingezet.  
De voorzitter bedankt mevrouw Heesterbeek voor de terechte opmerking. Het is echter een door de 
Raad van Beheer opgelegde tekst waaraan niets mag worden gewijzigd. De voorzitter zegt toe dat de 
kwalificatie Zeer Goed bij de nestcontrole, ook wordt meegenomen als een voorwaarde waaraan is 
voldaan.  
 
Hierna wordt overgegaan tot schriftelijke stemming. De voorzitter benadrukt het goede stembriefje te 
gebruiken. Op verzoek van de heer Van Gils worden de stemmen in aanwezigheid van alle leden 
geteld. 
 
De stemmen zijn geteld. Er zijn 36 stemmen vóór, 18 tegen en 2 blanco. Het voorstel vanuit het 
bestuur wordt aangenomen.  
 
12. Bestuursvoorstel wijziging NTC-fokker reglement 
Het NTC-fokkersreglement moet worden aangepast als gevolg van vaststelling van separaat 
sanctiebeleid. Artikel 5 uit het NTC-fokkersreglement komt te vervallen en er vindt een wijziging plaats 
in de kwaliteitseisen. 
 
Mevrouw Heesterbeek stelt de aanpassing van de kwaliteitseisen ter discussie:  
- Een paar jaar geleden is een wijziging van het NTC-fokkersreglement opgesteld. Om meer 

kwaliteit onder de fokkers te krijgen en als clubfokker bekend te zijn, moest worden voldaan aan 
een van de volgende twee voorwaarden: gedurende lange tijd aantoonbare fokervaring of 
behaalde theorie (papieren). Toen is gesproken, voor mensen die hiervan nadeel zouden kunnen 
ondervinden, over het instellen van een overgangsregeling, waarmee men 1,5 jaar de tijd kreeg 
om aan de regel (theorie) te voldoen. Het fokkersreglement werd op 3 december 2014 
goedgekeurd. Sindsdien is volgens mevrouw Heesterbeek overgegaan tot het opzeggen van het 
clubfokkerschap van leden die niet aan de bepalingen voldeden, ofschoon de 1,5 jaar uit de 
overgangsregeling nog niet voorbij was. 

- Bij wijziging van het fokkersreglement is ook gezegd dat er 10 jaar aantoonbaar, dus 
geregistreerd, moest zijn gefokt. Door de wijziging die vandaag voorligt (een nestje gefokt hebben 
vóór 01-01-2005 ) zijn er leden die daarvan nadeel gaan ondervinden.  

 
De voorzitter geeft aan dat dit nooit de bedoeling is geweest en geeft de heer Roberts het woord om 
de wijziging toe te lichten. Volgens de heer Roberts is het, ten aanzien van het eerste punt van 
mevrouw Heesterbeek, niet zo dat mensen een brief zouden hebben gekregen dat ze geen clubfokker 
meer mochten zijn. Iedereen heeft de kans gekregen om van de overgangsregeling gebruik te maken. 
Alleen de leden die ervoor gekozen hebben daarvan geen gebruik te maken, zijn geschrapt als 
clubfokker. 
Wat betreft het tweede punt is het zo dat de oorspronkelijke eis de theorie-eis betrof. Om mensen op 
leeftijd, die daarnaast al geruime tijd fokten, tegemoet te komen en in staat te stellen NTC-fokker te 
zijn, is de grens van 10 jaar aantoonbare fokervaring toegevoegd.  
De 10 jaar-grens heeft echter gemaakt dat mensen clubfokker zijn geworden omdat zij toevallig 
10 jaar geleden één nestje hadden gefokt. De regeling is nooit daarvoor bedoeld geweest; het was 
een overgangsregeling. De huidige verandering in het reglement, de regel van ’10 jaar ervaring’ naar 
de genoemde harde datum van ‘vóór 1 januari 2005.’ is zo aangepast om terug te grijpen naar de 
oorspronkelijke datum ten tijde van het opstellen van het gewijzigde reglement (3 december 2014). 
 
Mevrouw Heesterbeek geeft aan dat invoering van dit gewijzigde punt de verjonging onder de fokkers 
tegenhoudt. Zij noemt als voorbeeld een jonge vrouw die moeilijk kan leren. Volgens de heer Roberts 
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is KK1 voor iedereen prima te doen. Daarnaast mogen slechts clubfokkers hun nestjes op de site 
vermelden, maar mag nog steeds worden gefokt.  
De voorzitter vraagt of mevrouw Heesterbeek gebruik wil maken van haar amendementsrecht. Deze 
ziet daar vanaf, omdat het voor haar geen belang heeft. 
 
Mevrouw van Gils geeft aan bijna 10 jaar fokker te zijn en staat ingeschreven als erkend fokker. Zij 
heeft per e-mail aangegeven gebruik te willen maken van de overgangsregeling waarover hiervoor 
gesproken is. Daarop kreeg zij in april een brief dat zij geen clubfokker meer zou zijn omdat ze niet 
voldeed aan de eisen. Zij voelt zich de uitzondering en niet serieus genomen. 
De voorzitter vat de situatie samen: mevrouw viel in de overgangsregeling en had daarmee anderhalf 
jaar de tijd om aan de eis te voldoen. Hij vraagt mevrouw of dat gelukt is, waarop zij antwoordt dat dit 
niet het geval is, omdat zij al geroyeerd was. Hier is vermoedelijk sprake van miscommunicatie; de 
voorzitter biedt aan haar individuele situatie na de vergadering te bespreken. 
De heer van Gils vult aan dat hij het een goede beslissing vindt dat een KK1-diploma een voorwaarde 
is om clubfokker te mogen zijn. Hij vraagt zich af waarom een datum is toegevoegd in plaats van de 
term ‘10 jaar’ te laten staan. Hij vindt het raar dat dit onderwerp niet eerder is besproken, ook niet in 
de fokkersbijeenkomsten die twee keer per jaar plaatsvinden.  
De voorzitter antwoordt dat bovenstaande wel degelijk is besproken met NTC-fokkers en benadrukt 
dat het gaat om een overgangsregeling met ingang van 1 januari 2015; toen gold de regel van 10 jaar. 
Om duidelijkheid te scheppen en een andere interpretatie van de regel te voorkomen, is de exacte 
datum genoemd. Er is dus feitelijk niets gewijzigd.  
 
De voorzitter biedt nogmaals aan de situatie van mevrouw Van Gils na afloop van de vergadering te 
bespreken. Persoonlijk ziet hij geen belemmering om alsnog clubfokker te worden zodra mevrouw 
haar KK1-diploma heeft gehaald. 
 
Mevrouw Buijnink heeft moeite met onderdeel a van artikel 2, waarin de voorwaarde wordt gesteld dat 
men 3 jaar aaneengesloten lid moet zijn van de NTC. De voorzitter reageert dat nu inhoudelijk 
discussie ontstaat over zaken die al lang geleden zijn vastgesteld. De 3-jaarsregel is destijds ook in 
het leven geroepen om de betrokkenheid te waarborgen. Mevrouw Nagel licht toe dat het ook een 
goede regel is om 1-jaarslidmaatschappen te voorkomen van mensen die toevallig een nestje hebben. 
 
Het voorliggende voorstel behelst feitelijk alleen het schrappen van het sanctiebeleid in het 
NTC-fokkersreglement, omdat een separaat sanctiebeleid is opgesteld.  
 
De voorzitter stelt dat het voorstel inhoudelijk voldoende is bediscussieerd. Het voorstel wordt 
schriftelijk ter stemming gebracht. Hij wijst erop dat het juiste stembriefje moet worden gebruikt en 
geeft aan dat ook dit keer vóór, tegen of blanco gestemd kan worden en dat de stemcommissie 
ongewijzigd blijft. Inmiddels is er een (1) stemgerechtigd lid bijgekomen, mevrouw Y. Booter.  
 
De stemmen zijn geteld. Er zijn 46 stemmen vóór, 11 tegen en 0 blanco. Het voorstel vanuit het 
bestuur wordt aangenomen. 
 
13. Bestuursvoorstel sanctiebeleid 
De voorzitter biedt de aanwezigen de gelegenheid tot het stellen van vragen of plaatsen van 
opmerkingen. Daarvan wordt geen gebruikgemaakt, waarna kan worden overgegaan tot schriftelijke 
stemming. 
 
Op verzoek van de leden wordt agendapunt 14 meteen meegenomen in de stemming. Het betreft de 
herverkiezing als bestuurslid van mevrouw Nagel-Endenburg (periodiek aftredend). Er zijn geen 
tegenkandidaten; de stemming vindt schriftelijk plaats. De stemcommissie blijft ongewijzigd.  
 
De voorzitter roept de ledenvergadering op na te denken over de opvolging van bestuursleden, om de 
continuïteit van de vereniging te waarborgen. 
 
Op voordracht van de voorzitter worden twee stembriefjes ingevuld: 
- Vóór, tegen of blanco, ten aanzien van het bestuursvoorstel sanctiebeleid.  
- Vóór, tegen of blanco, ten aanzien van de herverkiezing van mevrouw Nagel. 
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Na haar stem te hebben uitgebracht verlaat mevrouw A. (Adri) van der Kley om 15.55 uur vervroegd 
de vergadering. 
 
De uitslag van de stemming is 52 stemmen vóór, 5 tegen en 0 blanco. Het bestuursvoorstel voor het 
sanctiebeleid is vastgesteld. 
 
14. Verkiezing bestuurslid dat, conform rooster, periodiek aftredend is 
De uitslag van de stemming is 50 stemmen vóór, 7 tegen en 0 blanco. 
Mevrouw Nagel wordt, onder applaus, gefeliciteerd met haar herbenoeming voor 3 jaar en krijgt als 
dank voor de afgelopen jaren een bos bloemen uitgereikt. 
Zij bedankt de vergadering voor het in haar gestelde vertrouwen en gaat met plezier een nieuwe 
termijn van 3 jaar in. 
De voorzitter bedankt haar voor haar inzet als penningmeester, maar ook voor het bijhouden van de 
complete ledenadministratie. 
 
15. Uitreiking jaarprijzen voor  
- Beste Jachthond 2016 
Aantoonbaar bewezen is Egbert van ’t Klaphek van eigenaar Cathy Brouwer-Vogel de beste 
jachthond van 2016. Mevrouw krijgt namens de club de trofee overhandigd, met een versnapering 
voor de hond.  
- Beste Showhond 2016 
De beste showhond in 2016 is de ruwhaar dwergreu General Lee van eigenaar 
Maria Kamphorst-Satter. De trofee wordt in ontvangst genomen door mede-eigenaar Coby Satter. 
Zij ontvangt de prijs namens de club, met een versnapering voor de hond. 
 
De ALV geeft de winnaars een krachtig applaus. 

 
16. Huldiging leden die 25 jaar lid zijn van de NTC 
De voorzitter gaat over tot de huldiging van een viertal leden die 25 jaar lid zijn van de NTC: 
- De heer P. Duringhof. 
- Mevrouw G. van der Linden. 
- Mevrouw M.A. Gerritsen-van Riet Paap. 
- De heer B.T.G. Steenbreker. 

De voorzitter bedankt de leden voor hun betrokkenheid en reikt de oorkonde en bijbehorende erespeld 
uit aan de heer Steenbreker, die aanwezig is. De andere jubilarissen krijgen deze toegestuurd. 
 
De ALV feliciteert de jubilarissen door middel van een krachtig applaus. 
 
17. Werkproeven 2017 
De heer Koopman is helaas verhinderd met als gevolg dat de heer Roberts de mededelingen hierover 
inbrengt. De werkproeven voor 2017, en gedeeltelijk voor 2018, zijn ingepland:  
- 29 april 2017: zweetproef E te Westervelde; 24 juni 2017: schot- en watertest te Leuth; 

2 september 2017: zweetproef E te Somerenheide; 7 oktober 2017: Luid op Spoor te Giesbeek en 
in januari 2018 een proef te Leende. 

- 20 mei 2017: workshop beginselen van de jacht.  
- De Schweiβprüfung ohne Richterbegleitung vindt plaats op 19 en 20 augustus 2017 te Colognole 

Pontassive, Florence, Italië.  
Deze informatie wordt gepubliceerd in De Dashond en op de website.  
 
De heer Roberts doet namens de jachtcommissie een oproep aan alle dashond eigenaren om deel te 
nemen aan jachtproeven. De commissie helpt belangstellenden graag verder. 
 
18. Clubblad De Dashond 2017 
Mevrouw H.K.T. (Hilda) ten Kate verwijst naar de tekst in het jaarverslag en heeft daaraan weinig toe 
te voegen. Door het faillissement van de drukker was het een intensief jaar, alsmede door het besluit 
om voor een nieuwe lay-out te kiezen in combinatie met een vermindering van het aantal 
verschijningen van het clubblad. Zij dankt de overige redactieleden, Linda, Gina en Valerie en 
iedereen die bijdraagt aan het blad. Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan hoort zij dat graag. 
De ALV onderstreept haar waardering met een krachtig applaus voor de redactie. 
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19. Evenementen 2017 
De heer G. Embregts licht de evenementen van 2017 toe. Op 12 maart 2017 heeft de Puppy- en 
Jongehondendag plaatsgevonden in Beusichem. Het zou een moeilijk te bereiken locatie zijn, maar 
daarvan is geen enkele melding binnen gekomen. De regionale clubmatch van dit jaar vindt daar ook 
plaats, op 15 oktober 2017. Op korte termijn, 25 mei 2017, is de Kampioenschapsclubmatch (KCM) in 
Wijchen. De heer Embregts doet de oproep daarvoor tijdig in te schrijven. 
De evenementencommissie heeft overwogen in 2017 een Champion of the Champions te 
organiseren. Dat zou kunnen op 24 mei 2017 (’s avonds), op Hemelvaartsdag, 25 mei 2017, meteen 
na de erering van de KCM of misschien eind 2017. Voor 2018 is het zeker een optie. 
De heer Embregts en mevrouw Nagel hebben de partnerovereenkomst met Royal Canin kunnen 
verlengen. Daarnaast is er een gesprek geweest met de importeur van Frontline, Merial; ook zij gaan, 
naar het zich nu laat aanzien, partner worden van de NTC. 
De toelichting van de heer Embregts wordt afgesloten met een applaus van de ALV. 
 
20. Rondvraag 
De heer Roberts merkt op dat het de laatste tijd is voorgekomen dat een paring heeft plaatsgevonden 
van distichiasis x distichiasis. De eigenaren waren hier niet van op de hoogte. Hij wil iedereen 
opmerkzaam maken op de website van de Raad van Beheer, waarop alle oogonderzoeken van alle 
honden gevonden kunnen worden. Fokkers dienen hiervan notie te nemen, zeker bij een teef die 
positief bevonden is op deze oogaandoening.  
Mevrouw Eggenhuizen meldt aan degene die voor het teckelwinkeltje zorgt dat zij een zending 
gekregen heeft waarvoor zij meer porto moest betalen dan op de envelop stond en de envelop was 
kapot. Mevrouw Nagel reageert dat het verschil in betaalde verzendkosten en de porto op de 
enveloppe een bijdrage is voor de enveloppe.  Zij zal de kwaliteit van de enveloppen opnemen met 
degene die daarover gaat.    .  
Het tweede punt dat mevrouw Eggenhuizen naar voren brengt is dat zij jarenlang rascorrespondent 
was van De Hondenwereld, het magazine dat sinds 1 januari 2017 is gestopt, wat zij via de media 
moest vernemen. Inmiddels is een doorstart gemaakt en men zoekt nog iemand die over de teckel wil 
schrijven; mevrouw zelf is daarvoor niet meer beschikbaar.  
Mevrouw Buijnink meldt dat haar kennelnaam binnen is: Van Neerlands Middelpunt in Lunteren. 
 
21. Sluiting van de vergadering 
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst en nodigt iedereen uit voor een drankje in de 
kantine. Hij hoopt velen terug te zien op een van de evenementen die worden georganiseerd en sluit 
de vergadering om 16.25 uur. 


