Verslag digitaal bestuursoverleg ESSCN dd. 18 januari 2022
Aanwezig: Maas de Quaij, Marja Verbaas, Bernadette Puylaert, Bart Krijgsman en Willemien de Rooy
(verslag).
1. Opening en welkom aspirant -voorzitter Maas de Quaij.
2. verslag bestuursoverleg 4 oktober j.l.: goedgekeurd.
3. Nieuwe website ESSCN:
• Willemien zorgt voor een bedankje voor Marianne Coppelmans voor het ontwikkelen
van onze nieuwe website. Vraag aan allen is om de website goed door te nemen en
op- of aanmerkingen door te geven aan webmaster@esscn.nl. Bart en Marianne
kunnen deze aanpassingen dan doorvoeren.
• Op de website zal niet de link naar het meest recente clubblad geplaatst worden,
want dan is de motivatie om lid te worden kleiner. Wel kan een link geplaatst
worden naar een oudere uitgave, of alleen de afbeelding van de voorpagina kan
geplaatst worden.
4.

Toetreding Cocker Club tot JachtcommissieSun
•

5.

Uitreiking wisselprijs show:
•

6.

Gebruikelijk is om op de jaarlijkse ALV de wisselprijs voor de Beste Teef en de Beste
Reu in Show ut te reiken. In 2020 zijn twee nieuwe wisselprijzen aangeschaft, maar
die zijn in 2021 (over het seizoen 2020) niet uitgereikt omdat er erg weinig shows
door waren gegaan vanwege de Covid-maatregelen. Ook in het seizoen 2021 zijn veel
shows afgelast. Toch besluit het bestuur om dit keer de prijzen wel uit te reiken op
de ALV van april 2022 om zo de leden met show-springers extra te stimuleren om
door te gaan met de shows en om hen te stimuleren om aanwezig te zijn tijdens de
ALV's.

Stand van zaken jubileum:
•
•
•

7.

Van de secretaris van de JCSun is de vraag gekomen om goedkeuring te verlenen aan
het toetreden van de Cocker Club tot de JCSun als Veldwedstrijdorganiserende
Vereniging. Net als het bestuur van de Welsh Springer Spaniel Club gaat ook het
bestuur van de ESSCN hiermee akkoord. Willemien zal dit doorgeven aan Michiel
Groenewegen, de secretaris van de JCSun.

zondag 26 juni 2022 is de dag waarop we het jubileum gaan vieren;
Locatie: de Lorrekorf in Putten; kosten: € 150,= voor gebruik terrein en stroom;
daarnaast € 3,- per hond
binnenkort zullen we een Zoom-overleg organiseren met een groepje meedenkers
voor de verdere invulling van deze dag. Tot nu toe zitten in dit groepje: Janny van
Stuyvenberg, Claudia Burgers, Samantha Slingerland, Bernadette, Bart, Willemien.
Graag even aan Willemien doorgeven als je ook mee wilt Zoomen en denken.
Willemien zal Annemiek de Vries en Daphne van den Brink benaderen met de vraag
of zij willen nadenken over een show-activiteit tijdens deze dag.

ALV zondag 24 april 2022 vanaf 13.00 uur
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•

•
•
8.

Clubblad ESSCN
•

•
9.

we besluiten om de ALV in levende lijve te houden in Woudenberg, tenzij dat
vanwege de dan geldende Covid-maatregelen niet mogelijk is. Uitgezocht moet nog
worden of leden, als zij echt niet fysiek aanwezig kunnen zijn, de vergadering digitaal
kunnen bijwonen. Vast staat al wel dat zij dan geen stemrecht hebben.
Willemien zal een agenda voor deze ALV maken, die gepubliceerd zal worden in het
clubblad van maart 2022.
stukken voor deze ALV graag vóór 1 april 2022 sturen naar Willemien: info@esscn.nl

het clubblad is een belangrijk bindend element in onze club. Het verschijnt
tegenwoordig in full colour, maar daar zit wel een prijskaartje aan vast: we komen nu
uit op ca. €33,60 per lid per jaar bij 28 pagina's (exclusief verzendkosten). Met de
huidige contributie van €30,- of € 27,50 (bij automatische incasso) komen we dus
niet uit. Daarbij komt nog dat ook de tarieven voor verzending in 2022 zullen stijgen.
Mogelijke oplossing is om bij Editoo een lagere prijs voor de drukkosten te bedingen.
Bart zal in overleg hierover met hen gaan. Ook kunnen we meer adverteerders
proberen te werven. Toch lijkt het ons niet onverstandig om daarnaast een
contributieverhoging voor te stellen op de komende ALV: per 2023 zou de
contributie dan gaan bedragen: € 32,50 per jaar (of € 30,00 bij automatische
incasso). Gezien de te verwachten prijsstijgingen is deze verhoging van de contributie
goed te onderbouwen.
voor de komende editie van maart 2022 is de deadline 28 februari a.s. Thema is de
Historie van de ESSCN.

Gezondheidscommissie:
•

•

•

Bart heeft een aantal mensen benaderd om zitting te nemen in de
gezondheidscommissie. De leden zullen uiteindelijk benoemd worden op de ALV van
april a.s. Bij een tweetal aspirant-leden zijn nog vraagtekens: één lid heeft geen
computer, waardoor communicatie lastig kan zijn. Een ander lid fokt ESS die
weliswaar voldoen aan de gezondheidseisen, maar waarvoor geen stamboom wordt
aangevraagd. Vraag is of iemand dan lid kan worden van een gezondheidscommissie
van een rasvereniging. Bart gaat het gesprek aan en eventueel gesprek met het
bestuur?
VFR en het maximum aantal dekkingen van een reu: de voorbereidingsgroep voor
het aanpassen van het VFR had voorgesteld om het aantal dekkingen te verhogen
van 10 naar 20. Tijdens de ALV is besloten om het maximum aantal dekkingen van
een reu toch op 10 te houden en eerst te onderzoeken wat de impact is op volgende
generaties wanneer we het aantal dekkingen verhogen/verdubbelen. Leontien
Bouchier heeft aangeboden om een dergelijk onderzoek te coördineren. Voorstel is
dat Leontien en de a.s. gezondheidscommissie in de komende ALV benoemd worden
en dat zij een plan gaan maken voor dit onderzoek. Aangezien dit een ingewikkelde
materie is, kan een dergelijk onderzoek lang duren, en dan nog is het niet
gegarandeerd dat er een eenduidig antwoord op de vraag komt.
hemofilie: bij hemofilie geldt dat de teef drager is en dat daaruit geboren reuen
lijder zijn. Er is geen DNA-test om honden te testen op hemofilie. We zijn afhankelijk
van fokkers of zij aan ons doorgeven dat er sprake is van hemofilie bij bij hun
geboren pups. In onze Database zijn er tot nu toe twee gevallen bekend van lijders
2

aan hemofilie. Zodra bekend is dat hemofilie geconstateerd is, dan moeten de
ouderdieren meteen uitgesloten worden van de fok. Gregory Pope is momenteel
bezig met een onderzoek naar hemofilie en zal dit inbrengen in de
gezondheidscommissie.
10. Actielijst:
•

•

11.

punt 1: Heruitgave Opvoeding en Africhting van een Spaniel: Willemien zal aan
degenen die hiermee bezig zijn doorgeven dat het streven is dat het boekje op onze
jubileum dag gepresenteerd kan worden.
punt 7: binnenkort zullen we starten met het doornemen en bijwerken van de
statuten. Willemien zorgt voor uitnodiging hiervoor aan Marja en Bernadette.
wvttk/rondvraag:

•

Vraag is waar komen ESS-pups terecht en zijn de toekomstige eigenaren door de
fokkers goed geïnformeerd over (trainings)mogelijkheden en opvoedtips voor hun
pups. Barts voorstel is om een fokkersbijeenkomst te organiseren . Bart zal hier t.z.t.
een opzet voor maken en een datum plannen ergens in het najaar, zodat we de tijd
hebben om dit goed voor te bereiden.

Datum volgend overleg: dinsdag 5 april a.s. om 20.00 uur
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