OLD ENGLISH SHEEPDOG
CLUB NEDERLAND
Verslag
van
de
Algemene
Ledenvergadering van de Old English
Sheepdog Club Nederland, gehouden op
vrijdag 23 maart 2018, bij de KV
Nieuwegein

Aanwezig: 4 bestuursleden, 13 leden en 1 bezoeker: 17 stemgerechtigde leden.
Afwezig met bericht: Lyke van der Schaft, Eef ter Mors, Arie Bloemendaal, Marjo Denkers,
Blanche Gooshouwer, Sally Hoogendam en Ria van der Wal
1) Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2) Ingekomen stukken en mededelingen:
Er zijn geen ingekomen stukken. De voorzitter deelt mede dat 2017 financieel een goed jaar
geweest is voor de Club. Om die reden wil het bestuur iets terug doen voor de fokkers. De
kenneladvertentie voor 2018 wordt gratis aangeboden. Fokkers die al betaald hebben krijgen
hun geld geretourneerd.
3) Notulen ALV 2017:
De notulen van de ALV van 7 april 2017 worden door de secretaris voorgelezen en worden zonder
op-of aanmerkingen goedgekeurd.
4a) Jaarverslag algemeen:
Het jaarverslag wordt door de secretaris voorgelezen.
Er wordt gevraagd waarom in het verslag is opgenomen dat er nestjes buiten de Club gefokt zijn
en dat deze niet voldoen aan de eisen van het VFR. Dit is enkel informatief richting leden. Door
een aantal voorbeelden te omschrijven wordt duidelijk gemaakt dat fokkers die hun
lidmaatschap opzeggen dit meestal doen om zich te onttrekken aan het fokbeleid van de Club en
niet omdat ze het niet eens zijn met het beleid. Er ontstaat een discussie over PCD en EIC en de
informatie die we uit Duitsland gekregen hebben.
b) Jaarverslag penningmeester:
Het verslag van de penningmeester wordt gedetailleerd doorgenomen. Er waren enkele vragen
en opmerkingen over het verslag die toegelicht zijn door de penningmeester en voorzitter.
De kostenpost van de voorzitter aangaande de bezoeken aan fokkers wordt onder de loep
genomen. Afgesproken wordt dat er van deze bezoeken verslag gegeven wordt in het Algemeen
jaarverslag. Ook de kosten voor het fokkersforum komen aan de orde. Afgelopen jaar door
omstandigheden is er geen fokkersforum geweest. De voorzitter vraagt of er iemand van de
aanwezigen deze kar zou willen trekken omdat we de huidige voorzitter van het FF hier niet
meer mee willen belasten. Helaas was er tijdens de vergadering niemand bereid zich kandidaat
te stellen.
5) Verslag kascommissie: Voor het verenigingsjaar van 01 januari tot en met 31 december 2017
bestond de kascommissie uit Eef ter Mors en Marjo Denkers. Beiden zijn door omstandigheden
niet aanwezig op de ALV. Het schriftelijk verslag van de commissie wordt door de voorzitter
voorgelezen. Beide leden van de kascommies verklaren geen onregelmatigheden te hebben
aangetroffen in de administratie en stellen voor het bestuur en de penningmeester decharge te
verlenen. Voorstel wordt overgenomen door de leden en decharge verleent.

7) Begroting 2017
Begroting wordt doorgenomen en goedgekeurd.
Opgemerkt wordt dat de inkomsten en uitgaven voor de KCM en JHD niet vermeld worden op de
begroting. De penningmeester legt uit dat dit nog nooit is opgenomen omdat we dit
kostendekkend proberen te organiseren. Ze wil dit in de toekomst wel vermelden indien daar
behoefte voor is. Besloten wordt dot voortaan wel te vermelden.
8) Benoeming kascommissie:
Tijdens de vergadering wordt Beatriz van Liere toegevoegd als nieuw lid van de kascommissie.
Als reserve wordt Beatriz van Liere aangesteld. In 2018 bestaat de kascommissie uit Marjo
Denkers en Arie Bloemendaal. Reserve Beatriz van Liere
9) Nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR) of te wel Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG)
De voorzitter geeft informatie over de GDPR.
10) Bestuursverkiezing
Binnen het bestuur zijn volgens rooster aftredend de voorzitter Nel Koppers.
Nel Koppers wordt unaniem herkozen. Zij bedankt de leden voor hun vertrouwen.
11) Rondvraag.
 Paul Philips meldt dat hij een motie indient over de keuze van keurmeesters voor de KCM
gesteund door 4 andere aanwezige leden.
 Secretaris vraagt of fokkers exposanten ook eens artikelen aanleveren voor het Clubblad.
Indien fokkers exposanten ook artikelen aanleveren krijgen we een meer gevarieerd
Clubblad voor alle partijen en kunnen we wellicht recreanten enthousiast krijgen om ook
te gaan showen.
12) Sluiting:
De voorzitter sluit de vergadering en dankt de leden voor hun aanwezigheid en inbreng en wenst
hen een wel thuis.
Nieuwegein, 23 maart 2018
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