Agenda ALV ASCN, d.d. 25 oktober 2019 te Woudenberg

Klarenbeek, 1 augustus 2019
Geacht lid,
Hierbij nodigt het bestuur van de Australian Shepherd Club Nederland u uit voor de tweede Algemene
Ledenvergadering welke wordt gehouden op vrijdag 25 oktober 2019.
Deze vergadering zal plaats vinden in Hotel Schimmel, gevestigd aan Stationsweg Oost 243, 3931 EP
te Woudenberg (tel: 033 – 286 12 13).
Ontvangst met koffie om 19.30 uur
Aanvang van de vergadering: 20.00 uur
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 26 september 2019 te
downloaden via de website van de ASCN (www.ascn.nl) of per mail op te vragen via info@ascn.nl.
Agenda tweede Algemene Ledenvergadering d.d. 25 oktober 2019
1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken welke betrekking hebben op deze Algemene Ledenvergadering
4. Ter goedkeuring: conceptnotulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 21 mei
2019 (bijlage 1)
5. Ter goedkeuring: Aanpassingen Verenigings Fok Reglement (bijlage 2)
Voorstel tot aanpassingen en toevoegingen aan het verenigings fokreglement (VFR)
a. 2.6. Fokregels, verwijderen: bij uitzondering: ED.
b. 4.2. Verplicht screeningsonderzoek, toevoegen DNA-testen.
c. 4.3. Gezondheidsregels, 4.3.1. Heupdysplasie, verwijderen: de uitslagen HD- en
HD TC (verjaard).
d. 4.3. Gezondheidsregels, 4.3.2. Ogen, toevoegen: ouderdoms cataract
aanpassen tekst: gebruik van ouderdieren met distichiasis.
e. 4.3. Gezondheidsregels, 4.3.3. ED, wijzigen: alle ouderdieren moeten getest zijn op
ED (voorheen alleen in Nederland woonachtige ouderdieren).
Toevoegen nieuw artikel 4.3.4. DNA
f. sub.1 nieuw: verplichte testen en ingangsdatum
g. sub.2 wijziging: uitzondering op 4.3.4. sub. 1
h. sub.3 nieuw: advies geen lijders te fokken (zie nadere toelichting in bijlage 2)
i. sub.4 nieuw: acceptatie DNA testen regels
j. sub.5 wijziging: acceptatie DNA test vrij via ouders-grootouders en overgrootouders
k. sub.6 nieuw: regels gebruik sperma overleden reuen
l. 4.3 Gezondheidsregels, 4.3.5. Epilepsie, wijzigen: regels uitsluiting van fokkerij en
acceptatie diagnose.
m. 4.3. Gezondheidsregels, 4.3.6. Gebit, verwijderen gehele artikel.
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n. 4.3. Gezondheidsregels, 4.5. Merle x merle, wijzigen: tekstuele wijziging van het
woord “merle”.
4.3. Gezondheidsregels, 4.6. NBT x NBT, toevoegen: nieuw artikel.
o. 4.6.1. toevoegen: verbod NBT x NBT.
p. 4.6.2. toevoegen: beide ouderdieren met korte staart (NBT of gecoupeerde staart)
verplichte DNA test brachyurie.
q. 4.3. Gezondheidsregels, 4.8. gegevens gezondheidsonderzoek, wijzigen: meer
gegevens openbaar zoals genoemd in 4.2. verplichte onderzoeken.
r. 5. Gedragsregels, 5.3. toevoegen: Mogelijkheid uitsluiting fokkerij n.a.v. gedrag
tijdens inventarisatiedag en herbeoordeling.
s. 8. Regels afgifte pups, welzijn pups, toevoegen: 8.1. titerbepaling.
t. 8. Regels afgifte pups, welzijn pups, toevoegen: 8.4. oogonderzoek pups.
u. 8. Regels afgifte pups, welzijn pups, verwijderen: tekst ARF.
v. 9. Slot en overgangsbepaling, wijzigen: tekst dispensatie aanvraag.

6. Ter goedkeuring: Belangenbehartiging Miniature American Shepherd (bijlage 3)
a. Presentatie enquête MAS
b. Voorstel toevoeging Miniature American Shepherd aan de vereniging ASCN

7. Ter info: Ontwikkelingen in de kynologie
Er wordt een nadere toelichting gegeven op de meest recente ontwikkelingen in de kynologie.
a. Gezondheidsonderzoek in samenwerking met het ECGG
b. Tentoonstellingsverbod gecoupeerde honden
c. Overige zaken
8. Uitreiking rozetten voor honden die in 2018 en 2019 Nl. kampioen zijn geworden
9. Rondvraag
10. Sluiting
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