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Maarsbergen, 1 juni 2021 
 
Geacht lid, 
 
Hierbij nodigt het bestuur van de Australian Shepherd Club Nederland u uit voor haar 2e online 
algemene ledenvergadering van 2021 welke wordt gehouden op dinsdag 14 september 2021 om 
20.00 uur. Deze vergadering zal online plaats vinden via Microsoft Teams. 
 
Let op: U kunt zich tot uiterlijk zondagmiddag 12 september 2021 14.00 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 dinsdag 14 september 2021 
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. 
 
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 augustus 2021 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 september 2021 
 

1. Opening  
 

2. Mededelingen 
 

3. Ingekomen stukken welke betrekking hebben op deze Algemene Ledenvergadering 
 

4. Ter goedkeuring: conceptnotulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 25 mei 
2021 (bijlage 1) 

 
5. Ter goedkeuring: bekrachtiging installatie ereleden vanwege hun buitengewone 
verdiensten voor de vereniging conform art. 4 lid 4 Statuten 

a. Mevrouw  D. Knoester, zij is als bestuurslid betrokken gew eest bij de oprichting van de ASCN, 

de organisatie van de eerste aankeuringen, acteert als keurmeester gedrag bij de 

inventarisatiedagen van de ASCN, lid van de FIC, nestbezoeker en beheerder van Zooeasy.  

b. Mevrouw  D. Stillebroer, zij is betrokken gew eest bij de opstart en organisatie van de 

inventarisatiedagen van de ASCN, is gestart met de ASCN Clubw inkel, coördineert de 

nestbezoeken, voert data in in Zooeasy, schrijf t stukjes voor de Aussie Post, w as lid van het 

bestuur en is lid van de FIC.  

c. Mevrouw  M. Kremers, zij heeft evenementen georganiseerd w aaronder agility en de KCM, is lid 

van de FIC, nestbezoeker en een van de vaste krachten mbt de data invoer van Zooeasy.  

d. Mevrouw  L. Mouchart-Kleingeld, is betrokken gew eest bij verschillende keurmeesters 

opleidingen en examens, heeft een bijdrage geleverd aan het eerste ASCN-jubileumboek, heeft 

zich als keurmeester en ringfunctionaris ingezet tijdens vele inventarisatiedagen en KCM’s en 

heeft het bestuur geadviseerd in specif ieke situaties.  
 

6. Ter bespreking: invulling normenmatrix (bijlage 2) 
a. Voorstel Australian Shepherd 

b. Voorstel Miniature American Shepherd 
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7. Ter bespreking: concept voorstel wijziging VFR Australian Shepherd en Miniature 
American Shepherd: invoering verplichte DNA-test M-sine van beide ouderdieren bij 
merle combinatie (bijlage 3) 

 
8.   Rondvraag 

 
9. Sluiting 
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