Verslag Bestuursvergadering ESSCN dd. 30 januari 2020 te Putten
Aanwezig: René Eckhardt (voorzitter), Leontien Bouchier, Sandra Leidner en Willemien de Rooy
(verslag)
1. Opening: René opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom en bedankt
Sandra voor de gastvrije ontvangst bij haar thuis.
2. Mededelingen en ingekomen stukken:
 er zijn per e-mail bezwaren van leden ontvangen tegen het toelaten van een
aspirant-lid. We vinden de ingediende bezwaren niet dusdanig ernstig om het
aspirant-lid niet toe te laten als lid. Degenen die bezwaar maakten zullen we van dit
besluit op de hoogte stellen. Willemien zal hen een e-mail sturen met verwijzing naar
artikel 16 van onze statuten.
 Natalie Brons heeft aangegeven te willen stoppen als lid van de
gezondheidscommissie. We zullen haar tijdens de ALV op gepaste wijze bedanken.
Willemien zal voor een cadeautje zorgen
 Een aspirant-lid heeft aangegeven een lidmaatschapsbewijs van de ESSCN te willen
ontvangen dat met terugwerkende kracht ingaat per 1 januari 2020. Dit zou nodig
zijn i.v.m. vergunning voor het gebruik van een dummy-launcher. We kunnen hier
niet aan meewerken en zullen hem aanraden om contact op te nemen met de KNJV
of de NOJV in zijn regio.
 stand van zaken coupeerverbod: het nieuwe wetsvoorstel is nog niet ingediend.
Voorlopig blijft alles bij het oude: aan de staart gecoupeerde honden kunnen
deelnemen aan wedstrijden en evenementen als zij zijn gecoupeerd vanwege
medische noodzaak of als zij afkomstig zijn uit een land waar couperen nog is
toegestaan.
3.

Verslag bestuursvergadering 12 december 2019:




4.

ALV op donderdag 23 april 2020:
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database: René vraagt Pien Boogers hoe andere rasverenigingen het geregeld hebben met
een disclaimer en of de disclaimer die op de database staat onder de gebruiksvoorwaarden
voldoende is. Zo niet dan zou eventueel advies aan een advocaat gevraagd kunnen worden.
Op onze eigen website zal ook een disclaimer komen te staan. Willemien neemt hierover
contact op met Bart Krijgsman.
Heruitgave Opvoeding en Africhting van een Spaniel: Leontien neemt hier verder actie op.
Janny van Stuyvenberg en Toon Spoorenberg hebben aangegeven mee te willen helpen.

alle benodigde verslagen moeten uiterlijk 1 april 2020 bij Willemien zijn zodat deze verstuurd
kunnen worden aan diegenen die aangeven aanwezig te zullen zijn op deze ALV.
contributieverhoging is dit jaar niet aan de orde.
Zowel René als Willemien stellen zich herkiesbaar als voorzitter, respectievelijk secretaris.
ALV nieuwe stijl: het zou mooi zijn als we iemand kunnen vinden die tijdens deze ALV een
praatje zou kunnen houden. René informeert of er iemand van de RvB is die dat zou kunnen
doen. In elk geval sluiten we deze ALV af met een drankje en een hapje.


5.

Voorstel uitbreiding aantal bestuursleden


6.

Willemien zal Bernadette Puylaert en Bart Krijgsman vragen of zij eventueel zitting willen
nemen in het bestuur. Zo ja, dan zullen zij worden voorgedragen als bestuurslid tijdens de
komende ALV.
Bloemen- en bekerbeleid winnaars wedstrijden:






7.

jacht: tijdens de laatste veldwedstrijd van het seizoen zijn alle wisselbekers uitgereikt aan de
winnaars. Willemien zal de winnaars (Nol Bots en René van der Pelt) uitnodigen om
aanwezig te zijn op de ALV. Indien zij aanwezig zijn, zullen ze een bos bloemen overhandigd
krijgen namens het bestuur. Als zij niet aanwezig zijn, krijgen zij een bos bloemen
thuisbezorgd.
show: de winnaars van de prijs voor de Best Reu en de Beste Teef krijgen een oorkonde met
jaartal. Daarnaast krijgen zij ook een (nieuwe) wisselbeker. Sandra zal hiervoor zorgen.
Indien aanwezig krijgen de winnaars ook een bos bloemen.
Willemien zal ervoor zorgen dat er bloemen zijn of dat deze bezorgd worden.
Jubileum op zondag 13 september 2020 in Lochem:










8.

Kate Keely uit Engeland heeft toegezegd als keurmeester te willen optreden tijdens de KCM.
Overig ringpersoneel wordt nog uitgenodigd.
Toestemming van de RvB voor de KCM is inmiddels ontvangen. Willemien zal bij de RvB
informeren of er nog extra punten te behalen zijn i.v.m. jubileum-KCM.
deelnemers uit buitenland: Willemien zal de show-organisatoren vragen naar adressen van
buitenlandse instanties om ook daar publiciteit te maken voor onze KCM.
René zal een vertegenwoordiger (Jur Dekkers) van de RvB uitnodigen om aanwezig te zijn
tijdens het jubileum.
Tijdens het jubileum zal er een bijzondere ALV gehouden worden.
We nodigen ook de huidige ere-leden (Henk Bruggink en Rob Frederiks) uit om op het
jubileum als gast aanwezig te zijn.
We plaatsen nog een oproep in het clubblad voor iemand die de PR zou willen doen voor het
jubileum.
Sandra Daems en Diana Smeets (ontwerpsters van ons logo) hebben aangeboden om een
filmpje te maken voor op de website en op onze FB-pagina ter promotie van het jubileum.
jacht- en showactiviteiten zijn geregeld; Willemien zal met de agenda voor de volgende
bijeenkomst (15 maart a.s.) een lijstje meesturen met mogelijke algemene activiteiten.
Stand van zaken Database:




9.

De database-groep werkt heel hard aan het verwerken en controleren van alle gegevens.
onze eigen database bevat meer gegevens dan de database van de Raad van Beheer, die
alleen gegevens heeft van honden die in het Nederlandse stamboek staan ingeschreven. Op
dit moment is het importeren van gegevens uit de database van de RvB naar onze eigen
database nog niet mogelijk. Aan de normenmatrix van de RvB wordt nog gewerkt.
Actielijst:
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René heeft van Michiel Groenewegen gehoord dat de Jachtcommissie Sun is uitgebreid met
Arno Brosky.

We vragen bij Bernadette na of het geregeld is met de VOG-verklaring.

10.

Rondvraag/wvttk
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Komende clubblad verschijnt vóór 1 april a.s. Deadline voor kopij: 1 maart a.s.
René coördineert een tweetal trainingsdagen voor spaniels in Zeeland. Deze dagen zullen
niet namens de ESSCN georganiseerd worden maar publiciteit hiervoor kan wel via onze
Facebook-pagina
De Jachtcommissie wil graag overleg met het bestuur van de ESSCN i.v.m. nieuw voorstel
lotingsregeling veldwedstrijden. Michiel Groenewegen zet vooraf op papier wat het voorstel
behelst. Willemien zal een vergaderdatum inplannen: wordt donderdag 23 april a.s. om
19.00 uur voorafgaand aan de ALV.

