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Maarsbergen, 7 september 2022 
 
Geacht lid, 
 
Hierbij nodigt het bestuur van de Australian Shepherd Club Nederland u uit voor haar online algemene 
ledenvergadering van 2022 welke wordt gehouden op maandag 14 november 2022 om 20.00 uur. 
Deze vergadering zal online plaats vinden via Microsoft Teams. 
 
Let op: U kunt zich tot zaterdag 12 november 2022 20.00 uur per e-mail via contact@ascn.nl 
aanmelden voor deze algemene ledenvergadering. U ontvangt uiterlijk 24 uur voor aanvang van de 
vergadering een uitnodiging met inlogcode waarmee u maandag 14 november 2022 vanaf 19.45 uur 
kunt inloggen in de vergadering. Let wel, in verband met de stemmingen dient ieder lid via een eigen 
medium (gsm/tablet/laptop/pc) in te loggen. Ieder lid wordt tijdens de vergadering hoofdelijk 
opgeroepen zijn stem uit te brengen. 
 
Het bestuur verzoekt u vriendelijk uw vragen ten behoeve van deze vergadering tenminste 72 uur van 
tevoren te melden zodat het bestuur deze vragen mee kan nemen in haar voorbereiding, hetgeen de 
kwaliteit van de vergadering ten goede komt.  
 
Gezien de hoge kosten van kopiëren en verzending heeft het bestuur ervoor gekozen geen stukken,  
welke bij deze agenda horen, aan u toe te sturen. Alle stukken zijn vanaf 17 oktober 2022 te 
downloaden via de website van de ASCN (www.ascn.nl). Daarnaast zijn ze op te vragen bij de 
secretaris van de vereniging via email: secretaris@ascn.nl. 
 
Inloggen vanaf 19.45 uur 
Aanvang van de vergadering: 20.00 uur 
 
Agenda Algemene Ledenvergadering d.d. 14 november 2022 
 

1. Opening  
 

2. Mededelingen 
 

3. Ingekomen stukken welke betrekking hebben op deze Algemene Ledenvergadering 
 

4. Ter goedkeuring: conceptnotulen van de ALV d.d. 30 mei 2022 (bijlage 1) 
 

5. Penningmeester: 
a. Ter goedkeuring: begroting 2022 (bijlage 2)  

 
6. Verkiezing bestuursleden  

Het bestuur doet een bindende voordracht in de persoon van mevr. R. Dijkhorst-Noij als 
voorzitter van het bestuur. 
 
a. Mw. R. Dijkhorst-Noij, voorzitter, aftredend en herkiesbaar;     
  
Het bestuur wijst de leden op artikel 7, lid 3 van de statuten, waarin wordt vermeld dat een 
voordracht getekend door 10 of meer leden, tenminste 2 weken voor de vergadering 
schriftelijk bij het bestuur kan worden ingediend. 
 

7. Ter goedkeuring: Contributie 2023 
Het bestuur stelt de leden voor de hoogte van de contributie te verhogen in verband met de 
gestegen kosten voor onder andere bank kosten, Zooeasy en Editoo.                         .  
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Met betrekking tot de betaling van de contributie wordt opgemerkt dat leden die na het 
eerste jaar gebruik gaan maken van een incasso een korting ontvangen van € 2,50 op de 
contributie.  
 

      2022  2023 
a. Leden binnenland:        € 36,00  € 40,00 
b. Medeleden binnenland:    € 21,00  € 25,00 
c. Jeugdleden t/m 18 jaar:   € 21,00  € 25,00 
d. Leden buitenland:   € 41,00  € 45,00 
e. Medeleden buitenland:   € 23,50  € 27,50 
f. Eenmalig entreegeld:   €   7,50  €   7,50  

 
8. Ter goedkeuring: toevoeging “merle” artikel aan VFR Aussie en MAS (bijlage 3) 
   Het bestuur stelt voor een verplichte merle-dna test in te voeren voor fok combinaties waarbij 
tenminste één van de stambomen van de ouderdieren de kleur merle vermeld. Hierdoor kunnen 
de risico’s die gepaard gaan met de merle-fokkerij tot een minimum worden beperkt. De datum 
van inwerkingtreding van dit voorstel is bepaald op 1 mei 2023 en geldt derhalve voor iedere 
combinatie waarbij de teef vanaf 1 mei 2023 wordt gedekt.  
 

9. Ter goedkeuring: handhavingsbevoegdheid bestuur 
Het VFR van een vereniging moet na iedere inhoudelijke wijziging ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan het bestuur van de Raad van Beheer. Hier kan, alvorens goedkeuring wordt 
verkregen, langere tijd over heen gaan. Het bestuur vraagt de leden akkoord te gaan met het 
volgende: Ongeacht het moment waarop het bestuur van de Raad van Beheer het VFR van de 
Aussie en/of MAS goedkeurt, is het bestuur van de ASCN bevoegd om vanaf de datum 
inwerkingtreding, welke in dezen is bepaald op 1 mei 2023, zoals besloten in deze ALV, te 
handhaven. 

 
10. Ter goedkeuring: verlenging ASCA-convenant (bijlage 4) 
Teneinde de genenpool zo groot mogelijk te houden, stelt het bestuur voor opnieuw een ASCA 
convenant te sluiten met de Raad van Beheer zoals we dat in het recente verleden kenden.  
Hierdoor kunnen Aussies met een ASCA stamboom worden ingezet voor de fokkerij. Bijlage 4 
bevat het werkdocument dat aan de Raad van Beheer zal worden voorgelegd. 

  
11. Ontwikkelingen in de kynologie 

Ter vergadering wordt een nadere toelichting gegeven op de meest recente ontwikkelingen  
in de kynologie. 

 
12. Rondvraag 
 

13. Sluiting 
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