
Verslag van de ledenbijeenkomst van 17 februari 2014 

 

Het doel van de bijeenkomst was om met leden van gedachten te wisselen over:  
1. De toekomstige structuur van de vereniging en  
2. Het afschaffen van het sanctiebeleid voor het fokken.  
Dit om op de volgende ALV hierover besluiten te kunnen nemen. 

Naast het voltallig bestuur waren er 11 leden aanwezig. In een open discussie en op een plezierige 
wijze werden de voorstellen, zoals die met het december nummer van BCN aan de leden kenbaar zijn 
gemaakt, besproken. 

1. De toekomstige structuur van de vereniging 

De belangrijkste opmerkingen die gemaakt zijn: 

- Er is twijfel over de haalbaarheid van het voorstel.  
M.n. zijn er twijfels over de bemensing van de regio’s. 

- Er is onduidelijkheid over de rol van de regio’s.  
De gedachten van de aanwezige leden waren dat het de huidige regio’s en regio-activiteiten 
betrof. Toegelicht is dat het om bestuurlijke activiteiten gaat. Het bestuur wil graag met 
vertegenwoordigers uit het land (de regio’s), vertegenwoordigd in een ledenraad, beleid en 
visie bepalen.  
Om verdere misverstanden te voorkomen zal niet langer meer over regio’s worden 
gesproken maar over districten. Het model zal hierop aangepast worden en met dit verslag 
gepubliceerd worden. 

- Er is gesproken over de voor- en nadelen van een indeling op basis van 
activiteiten/disciplines ipv een geografische indeling. 
 

2. Het afschaffen van het sanctiebeleid voor het fokken 

De belangrijkste opmerkingen die gemaakt zijn: 

- Afschaffing is prima omdat de BCCN geen partij is bij de koop / verkoop van honden en ook 
niet bij de kwaliteit van de pups. Het is een aangelegenheid van de koper en verkoper. 

- De Raad van Beheer zal in toenemende mate overtredingen van de fokreglementen 
sanctioneren door het niet afgeven van een stamboom. Het VFR is een eerste stap in die 
richting. 

 
Vervolg: 
Het bestuur zal een aantal verduidelijkingen aanbrengen in het voorgestelde organisatiemodel en 
publiceren op de site en in het BCN. Het aangepaste model treft u hierna aan. 
In de volgende ALV zullen beide voorstellen ter stemming / besluitvorming ingebracht worden. Bij 
goedkeuring zullen de activiteiten opgepakt worden ter verdere invoering. 

 



Aangepast organisatiemodel met toelichting: 

 

 

Toelichting: 

- Per district wordt, door de leden uit dat district, een zogenaamd districtsbestuur 
gekozen. 

- Het aantal districten en het aantal districtsbestuursleden wordt voorgesteld op 3. 
Het districtsbestuur ‘wijst’ een aantal leden (uit haar midden) aan die het district 
vertegenwoordigen in een ledenraad. De ledenraad vormt de ‘algemene 
ledenvergadering’ en vormt samen met het bestuur het ‘bestuurlijk orgaan van de 
BCCN’.  

- Besluiten van het bestuurlijk orgaan zijn bindend voor de leden van BCCN. 
- Te behandelen voorstellen kunnen door de districten en door het bestuur ingebracht 

worden. 
- Het bestuur wordt gekozen door de ledenraad.  

Voordrachten kunnen zowel door de districten als door het bestuur plaatsvinden. 
- Het bestuur voert het beleid van de BCCN uit.  

 


