Verslag Bestuursvergadering ESSCN dd. 6 oktober 2018 te Woudenberg
Aanwezig: René Eckhardt (voorzitter), Natalie Brons (gezondheidscommissie), Peter Tervoort
(jachtcommissie SUN), Leontien Bouchier, Bart Krijgsman (database/website), Sandra Leidner, Lynn
Breeuwer (gezondheidscommissie) en Willemien de Rooy (verslag)
1. René opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Een kort voorstel-rondje volgt
waarin ieder uitlegt wat zijn/haar rol is in de vereniging.
2. Bart Krijgsman heeft aangegeven om mee te willen helpen met het bijwerken en
onderhouden van de database. Hij heeft hierover al contact gehad met Debbie Barnes. Ook
Annemie Notten wil graag meehelpen. Op zich hebben we zo een mooie vertegenwoordiging
uit zowel de jacht- als uit de showkant van de vereniging. Willemien zorgt ervoor dat Debbie,
Bart en Annemie elkaars e-mailadressen hebben, zodat ze binnenkort contact kunnen
opnemen met elkaar.
Bart wil ook het plaatsen van berichten en het up-to-date houden van onze website op zich
nemen. Hiervoor zal Willemien binnenkort een afspraak maken bij St. MEO zodat Bart
ingewerkt kan worden.
3. Gezondheidscommissie: de taakverdeling is als volgt: Natalie ontvangt en beantwoordt emails die zijn gericht aan de gezondheidscommissie en Lynn controleert de dek- en
geboorteberichten. Ook Willem Boerman is lid van de gezondheidscommissie. Hij kon
vandaag niet aanwezig zijn. Belangrijkste vraag op dit moment is hoe we fokkers meer
kunnen betrekken bij de vereniging zodat bij ons bekend is waar er nestjes zijn geboren. Voor
de database is dit niet niet per se noodzakelijk, want alle gegevens van geboren nestjes die
een stamboom krijgen, komen via de Raad van Beheer ook bij ons binnen. . We
onderscheiden hierin drie categorieën:
a.
fokkers die volledig volgens het Verenigingsfokreglement fokken maar die hun
nestjes niet aanmelden voor plaatsing op de website: het is de taak van het bestuur om uit te
zoeken waarom fokkers dat niet doen. René zal vragen bedenken die via social media
verspreid kunnen worden.
b.
fokkers die een nestje fokken dat niet helemaal voldoet aan de eisen van het VFR:
hier zou de gezondheidscommissie onderzoek naar kunnen doen.
c.
fokkers van ess zonder stamboom, de zogenaamde look-a-likes. Deze groep fokkers is
niet van belang voor onze vereniging.
Belangrijk voor de database en voor de gezondheidscommissie is dat er een begin wordt
gemaakt met DNA-registratie.
4. Jachtcommissie:
 een officieel reglement voor de certificaatdag (jachtgeschiktheidscertificaat,
africhtcertificaat) is aangevraagd bij de Orweja. Een reglement voor working tests
voor spaniels is er sinds dit jaar en het reglement voor veldwedstrijden voor spaniels
was er al.
 de 40%-60%-lotingsregeling die wordt gehanteerd bij over-inschrijving bij
veldwedstrijden wordt opnieuw bekeken: het is de bedoeling om meer naar
kwalificaties te gaan kijken die zijn behaald tijdens veldwedstrijden of working tests.
 vanuit de JWR (Jachthonden Wedstrijd Raad): het is de bedoeling dat er een
certificering komt voor (jacht)honden-instructeurs; de reorganisatie van de Orweja is
voorlopig van de baan; er is een werkgroep ingesteld die gaat kijken hoe de SJP's
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anders opgezet zouden kunnen worden, zodat ze meer op de jachtpraktijk zijn
gericht.
de jachtcommissie heeft contact met Henk v.d. Ouweland ivm de workingtest die zij
jaarlijks organiseren. Ook Toon Spoorenberg wil hierbij meehelpen.
Marcel Dons is keurmeester bij de veldwedstrijden geworden en Kees Tinga is
aspirant-keurmeester. Marcel is per dit jachtseizoen uit de jachtcommissie. Het
bestuur zal hem op gepaste wijze bedanken voor zijn inzet.
Michiel Groenewegen is voorzitter van de jachtcommissie.
NSC (Nederlandse Spaniel Club): zal binnenkort formeel opgeheven worden. Voor
leden van de ex-NSC geldt het kortingstarief voor deelname aan de veldwedstrijden.
Kopij voor het clubblad van jacht-activiteiten: Peter stuurt een mailtje naar Sandra
met de namen van de wedstrijdleiders. Sandra neemt vervolgens contact op met hen
voor een verslag van de wedstrijden.

Na dit onderwerp verlaten Natalie, Lynn, Peter en Bart de vergadering en vervolgen we met:
5. verslag van de vergadering van 13 juli j.l. wordt goedgekeurd. Het verslag zal op de website
worden geplaatst. N.a.v.: René heeft contact gehad met Annemiek de Vries: voorlopig zal zij
zich alleen bezig houden met het verzorgen van kopij over de show-springers voor het
clubblad.
6. Mededelingen en ingekomen stukken:
 Verzoek van Hans Stigt om presentatie te organiseren t.b.v. exterieur keurmeesters
die compact examen willen doen. Uit de enquete die is gehouden onder de huidige
keurmeesters bleek niet eenduidig dat er behoefte is aan nieuwe keurmeesters. Toch
is het misschien wel raadzaam om eventueel nieuwe keurmeesters te betrekken bij
onze vereniging, zodat we duidelijk kunnen aangeven wat we van keurmeesters
verwachten t.a.v de gebruikshonden binnen ons ras. Willemien stelt voor om Hans
Stigt uit te nodigen voor de komende vergadering zodat hij zijn verhaal kan
toelichten.
 op 1 december a.s. is er een ALV van de RvB: René zal kijken of hij deze vergadering
kan bijwonen.
 Om oud-bestuursleden uit te kunnen schijven als gemachtigden van onze
bankrekening bij de ING is een formulier ingevuld en ondertekend door René en
Willemien. Omdat René zelf geen ING-rekening heeft zal hij met dit getekende
formulier en bijbehorende documenten persoonlijk langs een ING-kantoor moeten
gaan om dit rond te maken.
7. promotie nieuw logo:



Willemien zal uitzoeken wat de kosten zijn van een banner (voor binnen- en/of buiten).
Willemien en Leontien gaan brainstormen over een kerst/december-actie om het logo bij
de leden te promoten.

8. Her-uitgave Opvoeding en Africhting van een Spaniel van Tineke Antonisse:


Voor de inhoudelijke redactie heeft René contact gehad met Kees Tinga: Kees zal dit
niet op zich nemen omdat hij net heeft meegewerkt aan een nieuw boek over
(jacht)training van spaniels dat is geschreven door Johan Kraaij i.s.m. Jan Luijendijk.
Dit boek zal in december verschijnen. De vraag is nu of het zinvol is om als ESSCN
een boek met hetzelfde thema uit te geven, hoewel de doelgroep wellicht anders is
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(boekje van Tineke Antonisse heeft ook een vrij algemeen gedeelte dat niet specifiek
op de jachttraining is gericht). René gaat samen met Jantine Veldhuyzen kijken naar
de inhoud van het boekje van Tineke Antonisse en vergelijkt dit met het nieuwe
boek van Johan Kraaij.
9.

Samenwerking WSSCN:


René heeft contact gehad met Elly van Wijngaarden om te polsen hoe de WSSCN
denkt over nauwere samenwerking tussen de spanielverenigingen. De WSSCN heeft
hierop schriftelijk aangegeven dat zij op het niveau van het organiseren van
activiteiten graag willen samenwerken, maar dat ze verder graag zelfstandig willen
blijven en hun eigen identiteit willen behouden. Willemien zal hen laten weten dat
we ons in hun standpunt kunnen vinden.

10.

World Dog Show: in het clubblad is een uitgebreid verslag verschenen van o.a. Annemiek.

11.

Doornemen en aanvullen actielijst:






12.

Leontien zal in het komende clubblad een oproep doen voor vrijwilligers voor het
organiseren van een Springerdag in mei/juni 2019. Ook zal gevraagd worden naar
ideeën voor mogelijke locaties. Willemien zal suggesties doen voor mogelijke data in
2019.
in het daarop volgende clubblad zullen we een oproep plaatsen voor vrijwilligers die
mee willen denken over activiteiten voor ons 40-jarige jubileum in 2020.
Willemien zal uitzoeken hoe het zit met ere-leden en leden van verdienste.
René zal het Verenigingsfokreglement bekijken,
Leontien zal nog eens kijken naar de offerte voor Off-set druk bij Editoo.

Vaststellen vergaderdatum volgens overleg:


voorkeur heeft een vrijdagavond in januari. Willemien zal wat data opperen.
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