Concept Verslag Algemene Ledenvergadering ESSCN dd. 18 april 2019 te
Woudenberg
Aanwezig: zie presentielijst
Afwezig met bericht: Henk Schattenberg, Yvonne Tuin en Bart Krijgsman
Verslag: Willemien de Rooy
1. Opening
Om 20.00 uur opent de voorzitter, René Eckhardt, de vergadering en heet alle aanwezigen
van harte welkom.
2. Mededelingen en Ingekomen Stukken
 op zondag 26 mei a.s. organiseren we een Springerdag voor leden en niet-leden op
het terrein van landgoed de Lorrekorf te Putten. Tijdens dezer dag zullen leden van
de jachtcommissies demonstraties verzorgen m.b.t. de jacht, er zullen workshops
detectiewerk zijn en er zijn algemene activiteiten, zoals hoopers en hersenwerk voor
honden.
 helaas heeft Yvonne Tuin aangegeven dat zij wil stoppen met het verzorgen van de
ledenadministratie. In het clubblad zal een oproep geplaatst worden om deze
vacature te vervullen.
 coupeerverbod: in België is het al zo dat honden die zijn gecoupeerd niet meer mee
kunnen doen aan officiële evenementen zoals veldwedstrijden en exterieurshows.
Ook in Nederland zijn er plannen in deze richting, maar het is onduidelijk wat het
standpunt van de Raad van Beheer in deze is. Dit punt zal op de agenda staan van de
ALV van 22 juni a.s. De vraag is of de ESSCN de enige rasvereniging is die tegen een
algeheel coupeerverbod is. Het is erg belangrijk dat de ESSCN laat weten wat ons
standpunt is. Het bestuur zal daarom vóór 22 juni a.s. een brief naar de RvB sturen.
René Eckhardt zal deze brief opstellen in overleg met Jan Luijendijk.
 website ESSCN: Bart Krijgsman heeft al heel wat werk verzet als webmaster van onze
website en dat levert veel nuttige informatie op. Helaas kan hij vanavond niet
aanwezig zijn, maar in het komende clubblad zal hierover een artikel verschijnen.
3. Verslag ALV 2018:
 het verslag is goedgekeurd en zal op de website worden gepubliceerd.
4. Financieel verslag 2018:
 voor ons lustrumjaar in 2020 willen we extra financiële middelen vrijmaken.
 de kascontrolecommissie geeft aan dat er wat krap begroot is en stelt voor om de
begroting aan te passen. Verder waren alle cijfers inzichtelijk en was de
boekhouding keurig op orde. De ALV verleent dan ook décharge aan het bestuur.
5. Kascontrolecommissie 2020:
 De nieuwe kascontrolecommissie zal bestaan uit Michiel Groenewegen en Peter
Tervoort.
6. Begroting 2019: goedgekeurd.
7. Jaarverslagen 2018
 goedgekeurd. N.a.v.: de Nederlandse Spaniel Club is na een bestaan van ruim 90 jaar
opgeheven.
 redactiecommissie: Sandra Leidner geeft aan dat er weinig kopij vanuit de jacht is.
Graag wil zij weten wie hiervoor aanspreekpunt is.
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Jachtcommissie SUN: heeft een erg succesvol jaar achter de rug; de certificaatdagen
en de workingtests zijn nu officieel erkend door de ORWEJA. Opgave en uitslagen
lopen sinds dit jaar ook via de website van de ORWEJA. De workingtest die is
gehouden op 13 april j.l. was een groot succes.

8. Leden commissies:



Lynn Breeuwer geeft aan dat zij stopt met de gezondheidscommissie.
voorgesteld wordt om de gezondheidscommissie te combineren met de commissie
die zich bezig houdt met de database: dit is een goed plan.

9. Wisselbekers:





De wisselbekers voor de jacht zijn reeds uitgereikt na afloop van de laatste
veldwedstrijd te Tholen.
De Theo Brons wisselprijs is uitgereikt aan René van Nederpelt, De Zilveren Fazant is
gewonnen door Yvonne Knappers, de Gerrit Visscher Bokaal is gewonnen door René
van Nederpelt en de Dashhill Bokaal door Anja Simons.
de winnaars van de Show-wisselbekers zijn op dit moment nog niet bekend. Sandra
Leidner zal proberen te achterhalen welke hond de beste reu en welke de beste teef
in 2018 was.

10. Enquête onder fokkers


11.

Puppy-lidmaatschap:


12.

we willen graag een jubileumcommissie instellen die dit evenement gaat organiseren.
Het is de bedoeling dat er activiteiten komen op het gebied van show, jacht en algemene
activiteiten voor huishonden. De volgende mensen hebben aangegeven mee te willen
werken: Janny van Stuyvenberg, Betsy van Felius, Sandra Leidner, Helma en Daphne van
den Brink, fam. de Graaf. In het clubblad zal een oproep worden geplaatst. In het najaar
zal er een bijeenkomst georganiseerd worden met diegenen die mee willen werken. Voor
deze bijeenkomst wordt ook de jachtcommissie uitgenodigd.

Enquête exterieurkeurmeesters
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het puppy-lidmaatschap levert niet zoveel op. Slechts 20% van de mensen wordt
definitief lid. Vraag is of we hiermee door moeten blijven gaan. Het kost ons
administratief veel tijd en het versturen van de clubbladen kost ook geld. We zouden
kunnen overwegen om wel de clubbladen via de fokkers te blijven verspreiden aan hun
puppy-kopers.

Jublileumjaar 2020:


13.

René Eckhardt licht toe dat we willen onderzoeken waar de fokkers behoefte aan hebben
en wat voor hen de meerwaarde is van een rasvereniging. Een eventuele bijeenkomst
met fokkers zou ook gecombineerd kunnen worden met een andere activiteit. Van de
database wordt veel gebruik gemaakt. Op dit moment meer in Engeland dan in eigen
land. Het is veel werk om alle gegevens te controleren en in te voeren. René vindt ook
dat het Verenigingsfokreglement weer een keer besproken zou moeten worden.

Uit de door Willemien de Rooy uitgezette enquête onder de huidige
exterieurkeurmeesters is gebleken dat er meer dan voldoende keurmeesters zijn. Voor

jonge keurmesters is het zelfs lastig om aan bod te komen. We besluiten dan ook om niet
een opleidingstraject voor aspirant-keurmeesters aan te bieden.
14.

ALV nieuwe stijl:


15.

Rondvraag:





16.
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Is het een idee om de ALV in de toekomst te combineren met een andere activiteit?
Bijvoorbeeld een discussie over een bepaald thema, met daaraan gekoppeld een (korte)
ALV? Ideeën hiervoor worden verder uitgewerkt en suggesties zijn meer dan welkom.

Willem Boerman geeft aan dat in de database ook oude gezondheidsuitslagen te zien
moeten zijn. Nu is alleen de meest recente uitslag te zien. Debbie zal dit in de database
verwerken.
Lynn Breeuwer vraagt of ook alle ESS die in de afgelopen twee jaar zijn geboren worden
uitgenodigd voor de Springerdag. Dit is niet het geval. Vanwege de huidige privacy
wetgeving is het lastig om aan de adressen van eigenaren van jonge honden te komen.
Deelnemers worden nu via clubblad, website en facebook geworven.
Janny van Stuyvenberg wil graag wat extra clubbladen om een geïnteresseerden te
geven.

Sluiting.

