(Concept) Verslag digitaal gehouden Algemene Ledenvergadering ESSCN op
donderdag 22 oktober 2020
Deelnemers aan dit overleg: René Eckhardt (voorzitter), Leontien Bouchier, Sandra Leidner, Bart
Krijgsman, Bernadette Puylaert, Michiel Groenewegen, Peter Tervoort, Janny van Stuyvenberg,
Marcel Dons, Alexandra de Haas, Toon Spoorenberg, Lynn Breeuwer, René Smit, Anja Simons en
Willemien de Rooy (verslag)
1. René Eckhardt opent de vergadering en heet alle deelnemers van harte welkom. Er zijn
helaas weinig aanmeldingen ondanks het feit dat de leden vanuit huis aan dit digitale overleg
kunnen deelnemen.
2. Mededelingen en ingekomen stukken:
 Willemien heeft zojuist bericht ontvangen van het overlijden van onze oudpenningmeester Tom van der Sandt. Willemien zal namens het bestuur zorgen voor
een condoleance.
 René deelt mee dat hij zich kandidaat heeft gesteld voor een bestuursfunctie bij de
Raad van Beheer. Het betreft de portefeuille Jacht en Hond. Zijn kandidatuur wordt
door de RvB gesteund. De verkiezingen voor nieuwe bestuursleden vinden plaats op
de eerstvolgende ALV van de Raad in november.
 De Raad van Beheer is bezig met het ontwikkelen van een nieuw gezondheidsbeleid.
In samenhang hiermee zal ons Verenigingsfokreglement ook herzien gaan worden.
Ook zijn er plannen voor het aankeuren van look-a-likes die op basis van DNAmateriaal en eventueel testen op werkcapaciteiten opgenomen zouden kunnen
worden in het stamboek.
 De nieuwe lotingsregeling voor Veldwedstrijden is besproken in het bestuur en is
inmiddels ook aangenomen door de ORWEJA.
3. Verslag van de ALV van 18 april 2019: is goedgekeurd.
4. Financieel Verslag 2019:
 De kascontrolecommissie, bestaande uit Michiel Groenewegen en Peter Tervoort,
heeft inzage gehad in de financiële boekhouding. Alles was duidelijk en correct, dus
zij adviseren om décharge te verlenen.
5.

Benoeming nieuwe leden kascontrolecommissie over 2020:


6.

Begroting 2020:


7.

Leontien geeft aan dat de financiële situatie zeker gezond te noemen is. De begroting
beidt dan ook ruimte voor het financieren van activiteiten.

Jaarverslagen 2019:


8.

Michiel Groenewegen en Marcel Dons.

Michiel Groenewegen licht het uitgebreide verslag van de Jachtcommissie Sun toe.
Over dit verslag en over de andere jaarverslagen zijn verder geen vragen.

Vacatures bestuur:


René Eckhardt wordt herkozen in de functie van voorzitter en Willemien de Rooy
wordt herkozen in de functie van secretaris.





9.

Zowel Bart Krijgsman als Bernadette Puylaert zijn met algemene stemmen gekozen
als nieuwe bestuursleden. Bernadette heeft de portefeuille ledenadministratie op
zich genomen en Bart de portefeuille beheer website en database. Ook zal Bart zich
(in samenwerking met Willemien) bezig gaan houden met de redactie van het
clubblad en de Facebook-pagina.
voor de functie van penningmeester is er nog een vacature: de tekst met de vacature
is in het clubblad en op de website geplaatst. Ook is de vacature gepubliceerd in
Raadar van de Raad van Beheer. We hopen deze vacature zo snel mogelijk te kunnen
vervullen.

Benoeming leden diverse commissies:


10.

met algemene stemmen worden de leden, zoals vermeld op de met de uitnodiging
meegestuurde lijst, benoemd.
Nieuwe leden gezondheidscommissie:




11.

René zal mensen benaderen met de vraag of zij zitting willen nemen in deze commissie.
Bart Krijgsman, Marcel Dons en Alexandra de Haas zijn bereid om te bekijken op welke
punten het Verenigingsfokreglement aangepast moet worden. Wel willen zij vanuit het
bestuur een duidelijk geformuleerde opdracht meekrijgen. Na aanpassing zal het
fokreglement ter goedkeuring worden voorgelegd aan de ALV.
Winnaars Jacht en Show in 2019:









12.

Alle winnaars hebben inmiddels bloemen ontvangen namens het bestuur.
Bij de jacht waren dat: René Nederpelt met Fire Flame of Artemis Joy en Nol Bots met Fleur
van de Peelbaan (winnaars veldwedstrijdkampioen met jaartal 2019 in de rubriek II.A
(cockers) en II.C (overige spanielrassen).
De Gerrit Visscher wisselprijs is gewonnen door Anja Simons met Choco
de Dashhill Bokaal voor de beste jeugdhond ging dit jaar naar Henk van de Ouweland
de Beste Reu en de Beste Teef in Show van 2019 waren Diesel van het Veense Springertje en
Chablis van het Veense Springertje, beide gefokt door de familie van den Brink.
besloten is om over 2020 geen kampioenen voor de show te benoemen omdat er maar heel
weinig shows zijn gelopen waaraan een beperkt aantal deelnemers mee kon doen. De
nieuwe wisselprijs kunnen we hopelijk in 2021 uitreiken.
40-jarig jubileum ESSCN:


13.

we zullen af moeten wachten wanneer het weer mogelijk is om dergelijke evenementen te
organiseren.
Rondvraag:





De gezondheidsuitslagen van ECVO- en HD-onderzoeken werden voorheen in het clubblad
van de ESSCN geplaatst. Willemien vraagt of men het ermee eens is om deze uitslagen
voortaan op de website te plaatsen. De uitslagen worden daarnaast ook in de database
gepubliceerd. Alle aanwezigen zijn het hiermee eens.
Janny van Stuyvenberg heeft contact gehad met Femke Lagaaij over eventueel lidmaatschap
van de redactie van het clubblad. Op dit moment heeft Femke daar geen tijd voor, maar in
de toekomst wil ze daar misschien wel aan meewerken.

