Verslag ALV dd 28 april 2015.

1. Opening
Frans Cramer, voorzitter a.i. van de BCCN, opent de vergadering.
- Er zijn 4 leden aanwezig en 5 bestuursleden.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
De volgende mededelingen worden gedaan:
 Er is een bericht van verhindering voor deze vergadering ontvangen van Mike v.d. Most, Jan
en Gisela van Elburg en Miriam Vriens.
 Er zijn geen ingekomen stukken ontvangen.
3. Verslag vorige vergadering
Het verslag geeft geen aanleiding tot vragen en/of opmerkingen en wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Jaarrekening en jaarverslag 2014
Ewald Lagerwaard, penningmeester van de BCCN, geeft een korte toelichting op de jaarrekening.
Zowel de jaarrekening als het jaarverslag geeft geen aanleiding tot vragen en worden ongewijzigd
vastgesteld.
5. Kascommissie
De leden van de kascommissie zijn niet aanwezig.
De penningmeester deelt mede dat er wel een akkoord is ontvangen van de kascommissie.
Er wordt vanuit gegaan dat Mike v.d. Most en Jan van Elburg volgend jaar opnieuw de kascommissie
zullen vormen.
6. Begroting 2015
De penningmeester deelt mede dat gezien het dalend aantal leden (eind april 1334 leden) maar ook
de moeite die het kost om de contributie te kunnen innen het resultaat in 2015 lager zal uitvallen.
Daarnaast zullen de kosten van juridische bijstand voor het wijzigen van de verenigingsstructuur
hoger uitvallen dan voorzien.
De begroting wordt ongewijzigd vastgesteld.
7. Voorstel nieuwe structuur BCCN, stand van zaken
De voorzitter deelt mede dat er diverse gesprekken gevoerd zijn en dat nu ‘de puntjes op i gezet
worden’. Er zal niet meer gesproken worden over districten maar over disciplines. De ledenraad zal
op advies van de deskundigen gevormd gaan worden door vertegenwoordigers uit de verschillende
disciplines. Dit om er voor te zorgen dat de ledenraad niet te eenzijdig wordt qua samenstelling.
Een zorgpunt blijft wel de bemensing. Zeker als we naar de opkomst van deze maar ook de vorige
ledenvergadering kijken.
Dit wordt door de vergadering onderschreven. Vanuit de vergadering wordt nog opgemerkt ook de
organisatie van activiteiten voor het schapendrijven lijkt te verdwijnen. Het bestuur zegt toe hierover
contact op te nemen met de Handlersraad maar ook om een oproep te doen aan de leden om dit op
te pakken. De BCCN is een vereniging voor en door de leden. Zonder betrokkenheid van de leden
zullen de activiteiten ophouden te bestaan.
De vergadering stemt in met de wijziging van districten in disciplines en de bemensing van de
ledenraad vanuit de verschillende disciplines.

8. Bestuursverkiezingen
Er zijn geen tegenkandidaten gesteld.
Adri v.d. Bosch en Ton v.d. Laar worden herkozen.
Ewald Lagerwaard deelt onder dit agendapunt nog mede dat hij gezien eerdere keuzes van het
bestuur, waar hij zich niet mee kan verenigen, naar alle waarschijnlijkheid volgend jaar zal stoppen
als penningmeester.
9. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag
10. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar
komst en bijdrage.

