Verslag Bestuursvergadering ESSCN dd. 7 augustus 2020 te Woudenberg
Aanwezig: René Eckhardt (voorzitter), Sandra Leidner, Leontien Bouchier, Peter Tervoort
(Jachtcommissie SUN), Bart Krijgsman, Bernadette Puylaert en Willemien de Rooy (verslag).
1. René opent de vergadering en heet met name Peter Tervoort van de Jachtcommissie en
Bernadette Puylaert en Bart Krijgsman als kandidaat-bestuursleden van harte welkom.
2. Verslagen van de vergaderingen van 30 januari en 20 mei j.l. zijn beide goedgekeurd.
3. Mededelingen en Ingekomen stukken:
• van de organisatoren van de workingtest in Alphen op 11 september a.s. is ook dit
jaar een verzoek ontvangen om een financiële bijdrage in de kosten. Leontien zal
ervoor zorgen dat eenzelfde bedrag als vorig jaar wordt overgemaakt.
• Er zijn vragen binnengekomen over het concept-gezondheidsbeleid van de RvB, met
name op het vlak van epilepsie-onderzoek. Ook is er een verzoek binnen gekomen
om aanpassingen door te voeren in het Fokreglement. René neemt de vragen
aangaande het concept-gezondheidsbeleid mee voor de desbetreffende vergadering
daarover van de RvB. Voor het eventueel aanpassen van ons
Verenigingsfokreglement willen we een gezondheidscommissie (opnieuw) instellen
die het totale fokreglement zal bekijken. Bart Krijgsman geeft aan dit te willen
coördineren. René benadert eventuele kandidaten voor de gezondheidscommissie
en Willemien zal Bart het format fokreglement van de RvB toesturen.
• de RvB wil de mogelijkheid onderzoeken om zgn. look-a-likes aan te keuren, zodat
stamboomloze ESS alsnog in het stamboek geregistreerd kunnen worden.
Achterliggende gedachte is dat de RvB er voor alle honden is en niet alleen voor
rashonden. Voor de rashondenverenigingen ligt er dan wel een taak om te waken
over de exterieur- én de werk-eigenschappen van de aan te keuren honden.
4. O)verleg Jachtcommissie SUN
•

•

•
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het jaarverslag 2019 van de Jachtcommissie ziet er weer prima uit. Peter zal er nog
voor zorgen dat ook de financiële stukken via Willemien doorgestuurd worden aan
alle bestuursleden.
vernieuwde lotingsregeling veldwedstrijden: deze regeling is inmiddels gepubliceerd
op de website van de ORWEJA. Nieuw in deze regeling is dat er bij overinschrijving
meer op kwaliteit geselecteerd zal worden. Zo zal er gekeken worden naar de
behaalde resultaten door de deelnemende honden/voorjagers. Bij de internationale
CACIT-wedstrijden blijven de FCI-regels gelden en zal er voor 100% geloot worden bij
overinschrijving. De nieuwe regeling kan ter kennisname op de agenda geplaatst
worden van de komende ALV. In de nieuwe lotingsregeling voor de Certificaatdagen
staat dat leden van de veldwedstrijdorganiserende verenigingen (WSSCN en ESSCN)
voorrang hebben bij inschrijving. Voor cocker-voorjagers betekent dit dat zij óf lid
moeten worden van een van de twee aangesloten verenigingen of dat een van de
bestaande cocker-verenigingen een VWOV-vereniging moet worden, waarna deze
zich aan zou kunnen sluiten bij de SUN.
stand van zaken veldwedstrijden seizoen 2020/2021: er staat een mooi aantal
veldwedstrijden op de kalender met gevarieerde terreinen. Alle wedstrijden zullen
zolang dit nodig is Covid-19-proof georganiseerd worden volgens de opgestelde
richtlijnen van de ORWEJA.

•
•

•

mocht dat nodig zijn dan kan er een een financiële bijdrage gevraagd worden aan de
penningmester van de ESSCN.
afgevaardigde Jachthonden Wedstrijd Raad (JWR) van de ORWEJA: Michiel
Groenewegen is als voorzitter van de Jachtcommissie vertegenwoordiger van de
ESSCN in de JWR.
het is heel goed dat de Jachtcommissie deze vergadering vertegenwoordigd is in de
persoon van Peter Tervoort. Ook in de toekomst is goede onderlinge communicatie
van essentieel belang.

5. Vacatures:
•

•

•
•

penningmeester: Leontien heeft aangegeven het penningmeesterschap over te
willen dragen. Een oproep heeft inmiddels in het clubblad gestaan en deze vacature
is ook aangemeld bij de RvB. Leontien zal dit kalenderjaar nog afronden. Bernadette
biedt aan om voorlopig de contributies te innen, Willemien kan de betalingen doen
en tot er een nieuw penningmeester is aangesteld.
gezondheidscommissie: suggesties voor namen (Marianne Krediet?) graag
doorgeven aan René. Veterinaire kennis is belangrijk. De opnieuw op te richten
gezondheidscommissie zal zich ook bezig gaan houden met het
Verenigingsfokreglement (i.s.m. Bart).
ook zoeken we mensen om de redactie van het clubblad en van de website te
versterken.
René zal een oproep doen in het komende clubblad om leden te werven voor deze
vacatures.

6. Algemene Ledenvergadering 2020:
•
•

Bart zal uitzoeken of het mogelijk is om de komende ALV digitaal te houden.
Belangrijk hierbij is dat er ook veilig digitaal gestemd moet kunnen worden.
de agenda voor de ALV zal nagenoeg gelijk zijn aan de agenda die is gepubliceerd in
het clubblad van maart 2020. De agenda zal opnieuw gepubliceerd worden in het
clubblad van september 2020.

7. Clubblad ESSCN
•

•

advertentiebeleid: op dit moment zijn er drie betalende adverteerders. Zeker in het
laatst verschenen clubblad was er (teveel) ruimte voor advertentie-achtige artikelen
waarbij de kennelnamen van de schrijvers werden gepubliceerd. Voor Sandra is het
lastig om in haar eentje hierover te beslissen en artikelen eventueel in te korten en
namen weg te laten. Ook bij foto's en filmpjes op de website moeten we hierop
letten.
publiceren gezondheidsuitslagen: in het verleden werden deze uitslagen in het
clubblad gepubliceerd. In een ALV was aangegeven dat men daar prijs op stelde. Nu
veel gedigitaliseerd is, lijkt het logischer om deze uitslagen op onze website te
publiceren. Bart zal hiervoor zorgen.

8. Ledenadministratie:
•

2

Bernadette heeft een voorstel tot verbeterpunten geschreven. E.e.a. hangt wel
samen met onze statuten en huishoudelijk reglement. Willemien en Bernadette
zullen een voorstel doen om het HHR aan te passen aan de huidige situatie en zullen

wat de ledenadministratie betreft kijken wat volgens onze staturen vereist en
mogelijk is.
9. Verenigingsfokreglement: zie punt 2 bij de Mededelingen/ingekomen stukken.
10. Heruitgave Opvoeding en Africhting van een Spaniel:
•

Een werkgroep bestaande uit Anja Simons, Janny van Stuyvenberg, Henk van den
Ouweland en Leontien is bij elkaar geweest om te bekijken wat er moet veranderen.
Anja en Leontien gaan de resultaten van dit overleg redactioneel bewerken. De tekst
van het boekje kan Bart omzetten naar een Word-bestand.

11. Database:
•
•

•

er zijn nu ruim 30.000 honden geregistreerd in de database. Bezoekers van de
database komen voornamelijk uit het buitenland.
Om de database compleet te maken is de werkgroep regelmatig op zoek naar
stambomen van honden. Hierbij krijgen ze veel hulp vanuit zowel binnen- als
buitenland.
Voordat de rashonden digitaal geregistreerd werden in de database van de RvB gaf
de RvB jaarlijks een stamboek of een cd aan elke rasvereniging met daarop alle
gegevens van de ingeschreven honden. Bart is nu op zoek naar de stamboeken en
cd's die de RvB uitgaf voordat de digitalisering in werking trad. Misschien weet Henk
Bruggink of en waar die boeken en cd's zijn?

12. Website:
•
•

de maandelijkse analyses die Bart verstuurd zijn erg interessant.
in de afgelopen periode zijn er een aantal aanvallen geweest op onze website. St.
MEO heeft daarop de spamfilter aangepast. Bart vraagt zich af wat we van MEO
kunnen verwachten als ondersteuning; Leontien stuurt Bart de overeenkomst die we
met MEO hebben afgesloten.

13. Actielijst: wordt aangepast.
14. wvttk en rondvraag:
•

•

we kunnen bijna het 400e lid verwelkomen; degene die dat wordt krijgt een bos
bloemen namens de ESSCN en misschien is het leuk om deze persoon ook te
interviewen voor het clubblad.
Bart is op zoek naar iemand die veel afweet van oude (Engelse) lijnen van ESS (met
name Little Brand). Misschien via de Engelse Kennel Club?

15. datum volgend overleg: afhankelijk van behoefte aan nog een overleg voor de ALV.
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