Border Collie Club Nederland

Verslag Algemene Ledenvergadering
Gehouden op 4 april 2019 te Woudenberg
1. Opening
De voorzitter (VZ) Nico van Schooneveld opent de vergadering.
Het aantal aanwezige stemmen bedraagt 19, een lijst van aanwezigen is als bijlage bijgevoegd
2. Mededelingen en ingekomen stukken
De VZ geeft het woord aan Maco Hoogenboom aangezien deze een mededeling wilde doen, dit
bleek niet meer nodig aangezien zij de aanwezigen al voor de vergadering had geinformeerd dat
zij haar taken binnen het bestuur met onmiddelijke ingang zou beeindigen.
Aan het einde van de vergadering werd bij de rondvraag de mededeling gedaan dat Maco
Hoogeboom als secretaris tot de EK is toegetreden.
 Wijziging ledenadministratie
-Het inlopen van de achterstand verloopt moeizaam , de incasso in januari over 2016
verliep goed maar de incasso’s daarna werden gestorneerd omdat men dacht dat de
incasso’s 2019 betroffen en men meende dat er twee maal geincaseerd werd. De stand
van nog te ontvangen lidmaatschapsgelden bedraagt nu ca ¤ 16.000
-Er is op diverse wijze aandacht gevraagd voor het ontbreken van emailadressen echter
met beperkt resultaat. De rekeningen 2019 worden eind april begin mei verzonden en
alleen aan mensen waarvan het emailadres bekend is.
-Er wordt regelmatig verzocht om een bewijs van lidmaatschap. Dit bewijs was altijd de
adreslabel van het eerste exemplaar van BCN maar dit is niet bij iedereen bekend.
Daarbij is het alleen het bewijs van de de leden met een volledig lidmaatschap aangezien
deze het blad krijgen. Jaap Ouwejan, de webmaster , is nu een bewijs aan het
ontwikkelen die op aanvraag kan worden toegezonden. Daarbij zal op de rekeningen de
tekst worden opgenomen dat de rekening tevens bewijs van lidmaatschap is. Alle leden
ongeacht het soort lidmaatschap krijgen nu een rekening.
 Organisatie
Het organogram geeft aan welke functie en taken er zijn en welke nog moeten worden
vervuld. Gezien Maco Hoogenboom heeft aangegeven haar taken/functies te beeindigen
zullen deze taken/functies door de VZ worden vervuld.
 Bestuurstatuut
Dit stuk geeft globaal aan welke koers het bestuur denkt te moeten gaan. De VZ ging niet
in op het verzoek alle punten te behandelen en heeft de vraag gesteld of er vragen,
opmerkingen of aanvullingen waren. Dit bleek niet het geval.
 Vacante posities binnen het bestuur
Na dat bekend werd dat Maco Hoogenboom haar taken/functies ging beeindigen werd er
door een aantal leden hun bezorgdheid uitgesproken. Alle functies zouden nu vervuld
worden door 1 persoon en dit werd als onwenselijk gezien. De VZ onderschrijft deze
bezorgdheid en vind het ook onwenselijk maar tenzij er iemand van de aanwezigen zich
beschikbaar zou stellen zal de situatie nu niet veranderen. Daarbij merkt de VZ op dat het
ook zorgelijk is dat slechts 19 leden van de 1200 leden aanwezig zijn. En van de leden
merkte op dat bij de vraag of leden zich beschikbaar wilden stellen werd gesteld dat ze
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voor het vervullen van een taak of functie vaardigheden moesten
hebben, dit zou de drempel dusdanig hoog maken dat er niemand in
aanmerking zou komen. De VZ geeft aan dat het inderdaad zo is dat de wens is dat leden
die een bepaalde taak of functie zouden willen vervullen voldoende kennis en
vaardigheden hebben om deze taak of functie te vervullen om ongelukken zoals heeft
plaatsgevonden bij de administratie en ledenadministratie niet meer zouden voorkomen.
De vaardigheden die verwacht worden zijn in relatie tot de vervullen taak of functie, van
een penningmeester bijvoorbeeld mag worden verwacht dat hij enige administratieve en
financiele kennis heeft.
Nadat enige leden nogmaals hun bezorgdheid uiten stelt de VZ voor over te gaan naar
het volgende agendapunt.
3. Verslag vorige vergadering
 Zie notulen
Er zijn geen opmerkingen en het voorstel om de notulen goed te keuren word
overgenomen.
4. Goedkeuring jaarrekeningen 2015 t/m 2018 als toelichting wordt naar het verslag van de
penningmeester verwezen.
Door de VZ wordt er andacht gevraagd voor een aantal zaken.
De opbrengst lidmaatschapsgelden loopt sterk terug van 44.000 in 2014 naar 36.000 in 2019.
Alle bankrekeningen zijn nu opgenomen in de jaarrekening want deze behoren tot de vereniging,
de commissies zijn geen aparte entiteiten.
De VZ stelt voor om de jaarrekeningen 2015 t/m 2016 goed te keuren omdat hierover geen
inhoudelijk kennis bestaat wegens het ontbreken van administratie en deze jaren zijn opgesteld
om balanscontinuiteit te krijgen.
Over de jaren 2017 en 2018 worden enkele vragen gesteld en beantwoord.
Hierna worden de jaarrekening 2015 t/m 2018 goedgekeurd.
5. Begroting 2019/2020
Gezien de ALV wordt gehouden in het lopende jaar wordt een begroting over dat jaar te laat
goedgekeurd.
Daarom wordt voor de begroting van het daarop volgende jaar goedkeuring gevraagd.
Uitgangspunt is dat COWS en CBCA kostenneutraal , opbrengsten dekken kosten, CFH kan niet
kostenneutraal zijn doordat er kosten zijn die niet gedekt worden door activiteiten.
CSC is uit de begroting van COWS gehaald en krijgt daarmee een eigen begroting.
Het bestuur kan ik bepaalde gevallen een kosten overschrijding toestaan.
Opgemerkt wordt dat er niet gereserveerd hoeft te worden voor een jubileum, tevens wordt
opgemerkt dat het bedrag COWS-CSC te laag is dit zou 2.500 moeten zijn.
De reservering EK zal ook daadwerkelijk als reservering op de balans komen,
Deze bedragen zullen worden aangepast en daarmee wordt de begroting 900 positief..
De opmerking wordt gemaakt dat de kosten van het drukwerk wel hoog zijn tevens wordt
gevraagd of er geen digitaal blad kan worden gemaakt. De VZ geeft aan al contact te hebben
gehad met Media Primair en binnenkort een afspraak te hebben met blad.nl. Suus de Waal heeft
Damen Drukkerij voorgesteld, en ook werd de naam Editoo genoemd. Alle mogelijkheden
worden bezien en zal zo mogelijk een afspraak worden gemaakt en zullen de mogelijkheden en
kosten worden besproken. De VZ geeft ook aan enigszins terughoudend te zijn met een gehele
overgang naar een digitaal exemplaar zonder te peilen hoe de leden daarover denken.
Het bestuur vraagt om goedkeuring van de jaarrekeningen en de begroting 2019/2020
6. Benoeming kascommissie 2019
Als leden worden voorgedragen Thij Gottmer en Marco de Jong.
Beide worden met algemene stemmen benoemd.
7. Wijzigingen / voorstellen
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BCCN
Er zal bezien worden of de bordertjes kostendekkend zijn . Indien dat het
geval is dan zullen ook niet leden onder dezelfde voorwaarden als leden bordertjes
kunnen plaatsen.
COWS
Geen wijzigingen of voorstellen
CBCA
Geen wijzigingen of voorstellen

 CFH
Het doel is niet om epilepsie volledig uit te bannen maar wel te verminderen.
Advies 1 behelst het uitsluiten van beide ouders indien een van de nakomelingen lijder is.
Advies 4 komt er op neer dat met een BC de eerste 24 maanden niet gefokt mag worden
hiermee zou 63% van de lijders worden uitgesloten.
Het voorstel van Mandigers was 30 maanden om 68% van de lijders uit te sluiten.
Advies 1 wordt verworpen advies 4 stuit op verzet.
De aanwezigen zijn het er over eens dat er wel iets gedaan moet worden maar er zijn een
aantal argumenten om dit niet op te nemen als verbod in het VFR.
De argumenten zijn;
Het is niet te handhaven
Er zijn geen sancties
Er zijn geen mensen om dat te controleren
Alles hangt aan elkaar, hierbij wordt verwezen naar de keuring van honden.
Het zou leiden tot bedreigingen
De VZ stelt dat we als rasvereniging het belang van de honden voorop moeten stellen en het
advies en de gegeven argumenten moeten scheiden.
Als het probleem wordt onderkend en het advies zou bijdragen aan een oplossing dan mag
het advies niet zomaar terzijde worden geschoven omdat de gevolgen misschien lastig zijn.
Daarbij stelt de VZ dat de sancties dan wel zijn afgeschaft maar er kan weer nagedacht
worden of deze weer ingevoerd moet worden en op welke wijze handhaving kan worden
bereikt, de relatie met de keuringen lijkt niet logisch omdat er vanaf de leeftijd van 12
maanden gekeurd mag worden.
Na een stevige discussie blijkt dat het voorstel geen meerderheid kan krijgen.
Wel is er bereidbaarheid om een dringend advies op te nemen niet te fokken met BC tot de
leeftijd van 24 maanden.
Het VFR zal hierop worden aangepast.
8. Vacante vacatures
De status van de vacatures blijf onveranderd.
9. Rondvraag
Gevraagd wordt of er iemand de laatste 2 weken van juni een terrein beschikbaar heeft voor de
NK en kwalificatie Graag melden bij Ellen van der Zweep
10. Sluiting
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