Verslag Bijzondere Algemene Ledenvergadering van de ESSCN
te Woudenberg dd. 21 november 2021
Aanwezig: zie separate presentielijst.
Afwezig met bericht: Hajo Geervliet
1. Om 13.30 uur opent de voorzitter, René Eckhardt, de vergadering en heet alle aanwezigen
van harte welkom.
2. Ingekomen stukken en mededelingen:
• in januari 2022 zullen we starten met een nieuwe website ESSCN.nl 2.0. Het ontwerp
en het bijhouden van de inhoud zal verzorgd worden door Marianne Coppelmans
i.s.m. Bart Krijgsman. De firma Downdijk zal de hosting van de website doen.
• Het project "Orweja 2.0" betreffende de nieuwe structuur van de Orweja is nog in
ontwikkeling. Er worden momenteel gesprekken gevoerd tussen afgevaardigden van
de RvB en van de Jagersvereniging en er is een nieuwe commissie samengesteld met
een onafhankelijke voorzitter. De Orweja valt nu onder de RvB, maar de voorkeur
gaat uit naar een eigen stichting. Of dat gaat lukken is de vraag. Probleem is het
werken met wild tijdens proeven en wedstrijden.
• vanaf 1 november 2021 geldt er een registratieplicht voor álle fokkers, ook voor
diegenen die eenmalig een nestje fokken. Als een fokker niet geregistreerd is en dus
geen UBN-nummer heeft, dan krijgen de pups van deze fokker geen chip. De
gegevens van fokkers worden ook doorgestuurd naar de belastingdienst.
• Bernadette Puylaert van de ledenadministratie meldt dat er op dit ogenblik 489
leden staan ingeschreven (dit jaar zijn er 129 nieuwe leden bijgekomen en zijn er 17
opzeggingen).
3. Verslag Algemene Ledenvergadering van 22 april 2021: is goedgekeurd
4. Huishoudelijk Reglement
•

Vanwege de nieuwe Privacy-wetgeving en de digitalisering van ons ledenbestand is
het nodig om het Huishoudelijk Reglement aan te passen. Bernadette Puylaert licht
toe welke aanpassingen worden voorgesteld. Alle aanwezigen gaan unaniem
akkoord met deze wijzigingen en het nieuwe HHR zal binnenkort op onze website
gepubliceerd worden.

5. Verenigingsfokreglement
•

Bart Krijgsman licht de voorgestelde wijzigingen toe. Voor de normenmatrix van de
RvB is het noodzakelijk dat de in het VFR genoemde gezondheidseisen meetbaar en
controleerbaar zijn. Besloten is om DNA-testen voorlopig niet op te nemen in het
VFR. Wel willen we fokkers (financieel) stimuleren om DNA-testen af te laten nemen.

Belangrijkste discussiepunt is het maximum aantal dekkingen dat een reu gedurende zijn
leven mag doen. Voorgesteld wordt om het aantal van maximaal 10 dekkingen te
verhogen naar 20 dekkingen. Gesteld wordt dat hier een groot risico aan verbonden is,
want als er bij een reu die veel dekkingen heeft verricht, afwijkingen in het DNA aan het
licht komen, dan zullen die afwijkingen ook onder heel veel nakomelingen verspreid
kunnen worden. Het voorstel om het aantal dekkingen te verhogen wordt dan ook
afgewezen. Voordat tot verhoging besloten kan worden, zal er eerst onderzocht moeten

worden wat de gevolgen daarvan zijn op de verwantschaps-coëfficiënt van toekomstige
generaties. Hiervoor wordt de ESS-populatie (jacht- en showlijn afzonderlijk) in
Nederland als uitgangspunt genomen. Het onderzoek dient aandacht te geven aan:
•
•
•

impact op DNA- of verwantschaps-coëfficiënt
gevolgen van het doorgeven van een foute gen
impact later hergebruik van sperma generatie 0 - impact op DNA - of verwantschapscoëfficiënt van vervolggeneraties (bijvoorbeeld: 10 dekkingen in generatie 0; gebruik
ingevroren sperma in generatie 3).

•

Besloten wordt om het maximum aantal dekkingen op 10 te houden. Ook komt de
voorwaarde "de reu mag maximaal 3 geslaagde dekkingen per kalenderjaar
verrichten" te vervallen. Met de bovengenoemde wijzigingen worden de
aanpassingen in het VFR aangenomen.

•

Gevraagd wordt waarom de aandoening Fucosidosis niet meer is opgenomen in de
lijst van aandoeningen. Deze ziekte komt namelijk in Engeland voor. Fucosidosis is
hier niet openomen omdat deze afwijking alleen aangetoond kan worden middels
DNA-onderzoek. In veel DNA-combi-testen wordt getest op Fucosidosis. Het blijft dus
belangrijk om DNA-testen te promoten.
In de toekomst zal steeds meer gebruik gemaakt gaan worden van SNP-markers
(single nucleotide polymorphism - enkel nucleotide polymorfie). Deze zijn veel
nauwkeuriger dan de huidige DNA-testen. Wellicht is het een goed idee om een keer
een deskundige op dit gebied uit te nodigen om hier meer over te vertellen.

•

6.

Verkiezing penningmeester:
•

7.

Voordat er schriftelijk gestemd kan worden moet er een kiescommissie worden benoemd:
Anja Simons en Arno Brosky zullen de uitgebrachte stemmen tellen. Met een zeer ruime
meerderheid van stemmen wordt Marja Verbaas verkozen tot penningmeester van de
ESSCN.
Rondvraag en wat verder ter tafel komt:

•

René Eckhardt geeft aan per 1 januari 2022 zijn taak als voorzitter neer te zullen leggen.

Tot slot is er het afscheid van Sandra Leidner, die zich vele jaren heeft ingezet voor de vereniging. Zo
is zij vele jaren verantwoordelijk geweest voor o.a. het vormgeven van het clubblad. Ook nemen we
we afscheid van Leontien Bouchier die de afgelopen jaren actief is geweest als penningmeester van
de ESSCN. Als dank voor hun inzet krijgen beiden een passend cadeau.

