NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
7 september 2018
Nijkerk
Aanwezig: Serge en Ellen van der Zweep, Marco de Jong, Jaap Ouwejan (tijdelijk
bestuurslid), Nico van Schooneveld (voorlopig bestuurslid en voorzitter), Maco Hoogenboom
(notulist)
Afwezig met kennisgeving: Ester Kolkman, Kevin Winterswijk, Gabrielle Eijkelboom,
Marianne Berga, Jolanda en Conrad van der Meer.

1. Opening
Nico opent de vergadering. Aangegeven wordt dat het jammer is dat er zo weinig leden
aanwezig zijn. Dit geeft aan dat men weinig betrokken is bij de vereniging.

2. Mededelingen en ingekomen stukken
- Vacante posities binnen het bestuur
Nico deelt mee dat Kevin Winterswijk, Ester Kolkman en Jaap Ouwejan hebben aangegeven
te willen stoppen met hun activiteiten voor het bestuur.
Maco Hoogenboom en Nico van Schooneveld hebben zich beschikbaar gesteld voor een
bestuursfunctie. Laatst genoemde stelt zich voor aan de aanwezige leden.
Er is geen jaarrekening over 2017 en geen begroting voor 2019. Het is dus niet mogelijk om
de jaarrekening te behandelen en het bestuur decharge te verlenen voor het beleid van
2017.
Nico stelt voor om begin volgend jaar een ALV te organiseren met op de agenda de
jaarrekening over 2017 en 2018 alsmede de begroting voor 2019. Dit wordt goedgekeurd.
Ellen maakt namens de COWS bekend dat Nederland de Continental van 2021 toegewezen
heeft gekregen. De COWS hoop op een groot draagvlak onder de leden. De COWS zal de
basis vormen van de organisatie. Vanuit dat frame wordt er hulp gezocht. De basis gedachte
is het organiseren van een goed EK zonder al te veel randverschijnselen. In 2020 moet er
een presentatie klaar zijn, zodat deze tijdens de CSC vergadering gepresenteerd kan
worden.

3. Verslag vorige vergadering
De notulen worden goedgekeurd zoals aangeboden met dank aan de notulist.

4. Jaarrekening en jaarverslag 2017
Doorgeschoven.

5. Begroting 2019
Doorgeschoven.

6. Kascommissie
Mirjam Bosdam en Jolanda van der Meer vormen samen de kascommissie voor 2017.
Het is onduidelijk of er een kascontrole heeft plaatsgevonden.

7. Benoeming nieuwe kascommissie
Doorgeschoven.

8. Wijzigingen / voorstellen
Opgemerkt wordt dat de voorstellen zoals nu geformuleerd in de aanpassingen VFR afwijken
van wat Dr. Mandigers tijdens de avond voor fokkers heeft aangegeven.
De door de CFH voorgestelde wijzigingen in het fokbeleid worden ter kennisgeving
aangenomen.
Vanuit de vergadering wordt aangegeven dat naast de nadruk die nu wordt gelegd op de
gezondheidsproblemen, o.a. op de website, het ook belangrijk is te kijken naar de goede en
positieve kenmerken van het ras.
Met ook meer aandacht voor het in stand houden van de raskenmerken, de frictie tussen
huishond contra werkhond.
9. Vacante vacatures
Na schriftelijke stemming worden Maco Hoogenboom en Nico van Schooneveld unaniem
gekozen als nieuwe bestuursleden van de BCCN. Zij gaan samen bekijken hoe ze de taken
binnen het bestuur gaan verdelen.

10. Rondvraag
Marco de Jong vraagt of het mogelijk is de betalingen voor de BCCN (lidmaatschap,
wedstrijden, etc) via ideal te laten lopen.
Jaap Ouwejan gaat kijken naar de mogelijkheden.

11. Sluiting
Nico sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst.

