Verslag digitaal overleg bestuur ESSCN dd. maandag 22 maart 2021
Aanwezig: René Eckhardt (voorzitter), Bart Krijgsman, Bernadette Puylaert, Sandra Leidner en
Willemien de Rooy (verslag)
Afwezig met bericht: Leontien Bouchier
1. Om even na 20.00 uur opent René de vergadering en heet allen van harte welkom
2. verslag digitaal overleg dd. 19 januari j.l.: goedgekeurd en zal op de website gepubliceerd
worden
3. mededelingen/ingekomen stukken:
• een initiatiefvoorstel van de nipponinu-vereniging om de kosten af te schaffen die de
RvB berekent bij geïmporteerde honden. Het gaat bijvoorbeeld om kosten chippen
en voorrijkosten voor honden die in het buitenland al gechipt zijn. Willemien zal aan
de nippon-vereniging aangeven dat we dit voorstel ondersteunen.
4.

WBTR:
•

5.

per 1 juli a.s. zal er een nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in werking
treden. Bij voldoende belangstelling organiseert de RvB een webinar over deze zaak,
waaraan René en Willemien dan zullen deelnemen. Het kan zijn dat onze statuten
aangepast zouden moeten worden. Voor de meeste wijzigingen zijn onze huidige
statuten voldoende. Bij twee artikelen is het de vraag of we daar iets over moeten
opnemen in onze statuten, namelijk een statutaire regeling belet en ontstentenis van
alle bestuurders en een regeling betreffende tegenstrijdig belang bestuurder. Vraag
is of we een dure gang naar een notaris moeten maken hiervoor. Wellicht dat er
binnen onze leden deskundigen zijn die hun licht hierover kunnen laten schijnen.

ALV 22 april 2021:
•

•
•
•
6.

Verslagen penningmeester/secretaris e.d. worden eerste week april naar deelnemers
ALV verstuurd. Vooraf gaan deze verslagen eerst nog naar het bestuur ter
goedkeuring.
vacature penningmeester: er worden suggesties voor een kandidaat gedaan. René
zal deze benaderen.
René zal ook contact opnemen met Hajo Geervliet i.v.m. gezondheidszaken.
het aangepaste Huishoudelijk Reglement zal ter stemming worden voorgelegd aan
de ALV. Willemien en Bernadette zullen kort aangeven waar het HHR is aangepast.

Verenigingsfokreglement:
•
•
•

•

Alexandra de Haas en Marcel Dons hebben alvast veel uitzoekwerk verricht, waarvoor onze
dank.
wijziging betreffende aantal nesten teef: we zullen de ALV voorleggen of een teef maximaal 4
(huidige regel) óf maximaal 5 nestjes in haar leven mag hebben.
Aantal dekkingen reu: huidige regel is 3 dekkingen per jaar en 10 in zijn hele leven. René
maakt een voorstel om dit aantal uit t breiden, waar dan wel een maximum aan zit. Dit
voorstel zal voorgelegd worden aan de ALV
ook leggen we de ALV voor om in het VFR op te nemen dat naast de verplichte HD- en ECVOtest, ook een DNA-test verplicht zal worden voor beide ouderdieren. Deze DNA-test zal
betrekking hebben op PRA (Cord1/Prcd), Fuciodose en PFK (phosphofrukto kinase). Dit
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•
7.

betreft een eenmalige Combi-breed test specifiek voor ESS, kosten liggen rond de € 160,(van Haeringen Lab, Laboklin). We stellen voor om als vereniging een bijdrage hieraan te
leveren van 20% (eventueel uit Calamiteitenfonds) om fokkers tegemoet te komen in deze
extra kosten. Als de ALV instemt met deze wijziging zal naast de HD- en ECVO-test dus ook de
DNA-test opgenomen worden in de normenmatrix die de RvB hanteert bij het toekennen van
stambomen met een groen kruis.
bij reuen uit het buitenland wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de regels die
gelden in het land van herkomst van de reu.
Actielijst:

•
•
•
8.

René zal Arnout Heike benaderen voor een artikel voor het clubblad.
Sandra Daems en Diana Smeets worden uitgenodigd voor een digitaal redactie-overleg. Zij
hebben aangegeven mee te willen denken over de vormgeving van het blad.
tijdens de ALV van 22 april a.s. zal bekend gemaakt worden wie het 400e lid is dat in de
bloemen gezet zal worden.
Rondvraag/wvttk:

•
•
•
•
•
•

•

Willemien zal Mw. Heger vragen naar haar adres, zodat we het clubblad aan haar kunnen
toesturen met daarin het artikel over de prijzen.
De uitnodiging voor de ALV zal ook via Facebook verspreid worden (Bart/Willemien)
Willemien zal Bernadette het logo toesturen zodat zij daarmee briefpapier kan laten maken.
Bernadette zal laten weten wat daarvoor de kosten zijn (bij bijv. Multicopy).
René geeft door dat één van de Cocker-verenigingen is toegetreden tot de
Veldwedstrijdorganiserende vereniging.
René vraagt de aanwezigen om voor een volgend overleg na te denken hoe we als vereniging
staan tegenover het aanbevelen/doorgeven van info van jachttrainers van spaniels.
Willemien wil graag meer duidelijkheid over het beleid van bloemen en andere attenties
sturen: bloemen bij ziekte e.d. sturen we in elk geval naar mensen die een actieve bijdrage
leveren aan de club; een kaartje kunnen we sturen naar leden wanneer we weten dat daar
een reden voor is (overlijden partner bijvoorbeeld).
Bart heeft een artikel in het clubblad geschreven over de behoefte aan het organiseren van
activiteiten binnen de vereniging. Wij zijn het zeker eens met de strekking van dit artikel en
gaan initiatieven om activiteiten te organiseren dan ook zeker steunen.
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