
VERSLAG ALGEMENE VERGADERING NBTC 
29 juli 2020 TE WOUDENBERG 
 
Aanvang vergadering : 20.00u 
Sluiting vergadering : 21.30u 
Aanwezige leden  : 16 leden 
Namens bestuur  : Marja van de Mars, Henk van Gerwen, Daniëlle van Schaik, Elly Weggemans 
 
1. Opening 

De voorzitter, Elly Weggemans, opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom. Ze vindt het fijn om te 
zien dat er toch nog een redelijk goede opkomst is tijdens deze AV met verkorte agenda waarop alleen de wettelijk 
verplichte onderdelen staan.  
Het zijn rare tijden en het is wel goed dat we weer een keer bij elkaar kunnen komen. 
Elly geeft aan dat er een kaart rond gaat voor Conny en Henk van Gils om te ondertekenen en er indien gewenst iets bij 
te schrijven. Bij Conny is geconstateerd dat de kanker is uitgezaaid. Alle behandelingen die ze momenteel hiervoor 
krijgt zijn alleen maar levensverlengend. Bij Henk is slokdarmkanker geconstateerd met zicht op herstel. De voorzitter 
geeft het woord aan de secretaris voor de behandeling van de punten 2, 3 en 4. 

 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Mededelingen: 
- Van de volgende personen is bericht van verhindering ontvangen: B.T.M. Brouwers, J.A.M.M. Schellekens-van 

Vugt, M. Schellekens, I. de Looff, W.S. Janssen, J.F. Epping, M.F. Starrenburg, S. v.d. Burgt, G. & C. Reker, J. Krijnen, 
R. Krijnen en E. van Gerwen. 

- VFR: in verband met de Corona heeft de RvB een verandering van leeftijd doorgevoerd voor het kunnen fokken 
met een teef. De leeftijd van een teef voor haar laatste nest is van 96 maanden verhoogd naar 108 maanden. 
Daar dit een besluit is van de RvB hoeft dit niet opgenomen te worden op een AV van onze vereniging. Dit 
vernieuwde VFR zal direct na deze AV op de website worden gepubliceerd. 

- KCM 2020: de keurmeester heeft i.v.m. de steeds wisselende regels per land de keuring van de KCM op 22 
november afgezegd. Bestuur houdt de optie nog steeds open om de KCM door te laten gaan.  

- Clubfokkersreglement: het bestuur heeft besloten alle geregistreerde clubfokkers van 2020 automatisch door te 
zetten naar 2021. Het was dit jaar te ingewikkeld om alle punten en kwalificaties te halen door de corona 
perikelen. 

- Extra Aankeuring: eind februari/begin maart 2021 zal er een extra aankeuring worden georganiseerd, omdat het 
nog erg onzeker is of alle shows dit en volgend jaar door zullen gaan. 

- Publicaties RvB: Er zijn twee belangrijke publicaties van de RvB geweest.  
De eerste ging over verschillende fokaangelegenheden, zoals inkruisen andere rassen, aankeuren look-a-likes, 
epilepsie, minimumleeftijd verhogen voor er gefokt mag worden met een teef en nog een aantal belangrijke 
punten. Deze punten zullen besproken worden op de AV van de RvB op 5 september a.s. Rasverenigingen konden 
voor 1 augustus reageren op deze concept voorstellen. Maar er was te weinig tijd om hierover te discussiëren met 
onze leden en binnen de rasgroep. Erg vervelend, omdat er punten tussen zitten die voor ons ras ook zeker 
consequenties kunnen gaan hebben.  Mw. A. Schellekens geeft aan dat vooral het punt over epilepsie en de 
aankeuring look-a-likes een probleem kunnen worden. Mw. H. Hubner vind vooral ook het aankeuren van look-a-
likes zorgwekkend.  
De voorzitter geeft aan dat het bestuur een brief zal sturen met onze zorgen en bezwaar zal maken tegen het te 
korte tijdsbestek waarin dit is gepubliceerd en termijn van moeten reageren, in acht genomen dat de 
verenigingen mede door corona ook niet bij elkaar konden komen om te overleggen. Daniëlle geeft aan dat zij 
deze punten ook in RG3 zal neerleggen. 
De 2e publicatie gaat over het wettelijk registreren van alle fokkers of mensen die een nestje willen fokken, eerste 
houders van honden etc. Het is te vinden op onze website maar zware kost om te lezen. Een reactie van het 
bestuur zullen we op de website publiceren. Ons advies is om te reageren naar het Ministerie toe. Dat kan tot 19 
augustus. Dhr. K. Hubner vraagt of er tegen die tijd een lezing kan komen over alle extra regels die dan op ons 
afkomen. Hier zal zeker naar gekeken worden door het bestuur. 
 

Ingekomen stukken: 
Er zijn geen ingekomen stukken betreffende de vergadering. 

 
3. Vaststelling Notulen van de Algemene Vergadering d.d. 16 maart 2019 te Woudenberg 

De concept notulen waren niet vooraf gepubliceerd, maar waren vanaf 15 juni 2020 opvraagbaar bij het secretariaat. 
De notulen worden door de secretaris per pagina doorgenomen. Tekstueel noch inhoudelijk zijn er op- of 
aanmerkingen.  
N.a.v. de notulen vraagt dhr. K. Hubner of Daniëlle van Schaik nog heeft nagedacht om de showuitslagen die ze privé 
bijhoudt op Facebook via de FB pagina van de NBTC te publiceren. Daniëlle geeft aan hier over nagedacht te hebben 



en dit ook besproken te hebben binnen het bestuur. De showuitslagen staan al op de website van de NBTC en ze houdt 
mede daarom de showuitslagen op FB als privépagina.  
De notulen zijn hierbij goedgekeurd en worden later op de avond ondertekend. 
 

4. Vaststelling jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 was niet vooraf gepubliceerd, maar was vanaf 15 juni 2019 opvraagbaar bij het secretariaat. Het 
jaarverslag wordt op dezelfde wijze als de notulen doorgenomen. 
Er zijn n.a.v. het jaarverslag tekstueel noch inhoudelijk op- of aanmerkingen. Het jaarverslag 2019 is hierbij 
goedgekeurd en wordt later op de avond ondertekend. 

 
5. Financiële zaken 

a.  Financieel overzicht 2019 
De penningmeester loopt het overzicht snel door. Hij geeft aan dat de KCM door onvoorziene kosten duurder is 
uitgevallen dan begroot. Het jaar is positief afgesloten en hij vraagt of er nog vragen zijn.  
Bij de balans geeft hij aan, net als vorig jaar, dat de clubwinkel helemaal geïnventariseerd is en dat er veel zaken 
bij zijn die geschonken zijn de afgelopen jaren, zoals borstels, touwflossen etc. Deze zijn nooit meegeteld in de 
balans, maar vanaf vorig jaar maken zij daar deel van uit. 
Dit jaar is er een post bijgekomen ‘afschrijvingen’ voor zaken die niet meer verkocht kunnen worden, zoals 
bijvoorbeeld de BT annuals. Dhr. K. Hubner geeft aan of het iets is om in ieder geval de BT annuals proberen te 
verkopen tijdens BT2020 in Schotland (deze is doorgeschoven naar 2021). 
Bestuurskosten dekt niet helemaal de lading in het overzicht. Hier vallen bijv. algemene portokosten onder. Er 
wordt afgesproken deze te veranderen in Verenigingskosten. 

b. Verslag kascommissie 
De kascommissieleden, mw. J. Lisman en mw. H. Hubner, zijn beiden aanwezig. Bij monde van mw. H. Hubner 
worden hun bevindingen voorgelezen aan de AV. De commissie heeft zorgvuldig de boeken gecontroleerd en 
daarbij geen onjuistheden geconstateerd. De kascommissie complimenteert de penningmeester. De boekhouding 
ziet er keurig uit. De commissie stelt voor het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. 
De vergadering verleent per acclamatie décharge aan het bestuur. De kascommissie wordt bedankt voor hun 
werk.  

c. Begroting 2020 
 De penningmeester geeft een korte toelichting op de begroting 2020. Hij meldt dat hij voorzichtig begroot heeft 
en de oorspronkelijke begroting zoals opgesteld voor de gecancelde AV in maart niet heeft aangepast nu er 
diverse activiteiten niet zijn doorgegaan door de corona. Hij geeft wel aan dat mocht de KCM geen doorgang 
kunnen vinden dit voor extra kosten zal zorgen, zodat we naar verwachting meer in de min zullen komen. O.a. 
door de extra zaalkosten die we niet kunnen annuleren. 
De voorzitter vraagt de leden of het bestuur akkoord krijgt om met deze begroting te werken. De leden gaan 
akkoord. 

d. Benoeming kascommissie 2020 
De voorzitter vraagt of de dames Lisman en Hubner aan willen blijven. J. Lisman geeft aan te willen blijven onder 
voorbehoud van een nog te plannen operatie. H. Hubner geeft aan dat dit prima is. Beide dames worden met 
instemming van de ledenvergadering benoemd tot kascommissielid over het jaar 2020. Mevrouw S. Tulen komt 
als reserve te staan. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

e.-f. Vaststelling contributie en advertentietarieven 2020 
De voorzitter stelt voor punt e en f gezamenlijk te accorderen. Het bestuur stelt voor de contributie voor 2021 
ongewijzigd te houden, evenals de advertentietarieven. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

 
6. Bestuursverkiezing 

Bestuurslid Pupinfo, M. van de Mars, is reglementair aftredend en heeft zich herkiesbaar gesteld. Bestuurslid Fokkerij 
en Gezondheid, D. van Schaik, is ook reglementair aftredend en heeft zich ook herkiesbaar gesteld. 
De voorzitter vraagt of benoeming per acclamatie akkoord is maar dhr. K. Hubner verzoekt om een schriftelijke 
stemming. D. van Schaik vraagt wie in de stemcommissie zitting wil nemen. L. van Rossum en E. ter Weele melden zich. 
Er wordt een korte pauze ingelast tijdens het tellen van de stemmen. Er volgt een schriftelijke stemming. Er zijn 20 
stemgerechtigde leden. De stemcommissie telt de stemmen. Marja wordt herkozen met 20 stemmen voor, 0 stemmen 
tegen. Daniëlle wordt herkozen met 16 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 2 blanco. 
 

7. Sluiting 
De voorzitter geeft nog even de kalender aan: 
5 september de aankeuring. Dhr. K. Hubner vraagt of hier nog een plekje is. D. van Schaik geeft aan dat er nog 1 plekje 
vrij is.  
31 oktober lezing ‘socialisatie pups’. Misschien dat dit een online lezing zal worden. K. Teerds geeft aan dat dit prima 
kan. D. van Schaik zegt hier nog op terug te komen bij haar mocht dit inderdaad noodzakelijk worden. 
22 november de KCM onder voorbehoud.  



De voorzitter geeft aan onder de AV nog een appje te hebben ontvangen van Conny van Gils. Ze stelt voor om een 
vraag/aanbod pagina te maken op de website. Dit voor benches etc.. Leden vinden het een goed idee. Bestuur zal hier 
volgende BV nog even naar kijken hoe en of dit te realiseren is. Voor alle duidelijkheid: dit zal alleen voor hondse zaken 
zijn en niet voor het aanbieden van pups, dekkingen etc. 
De voorzitter sluit om 21.30 uur de vergadering door alle aanwezigen te bedanken voor hun bijdrage aan het overleg 
en wenst hen wel thuis en hopelijk tot ziens tijdens onze komende evenementen. 
 


