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AUSTRALIAN SHEPHERD CLUB NEDERLAND 
OPGERICHT 4 OKTOBER 1996 

 

 
 

 

Bijlage 1  
 
Concept Notulen van de  Algemene Ledenvergadering d.d. 25 mei 2021 via Teams 
 

 

Aanwezig 17 leden inclusief bestuur:  

Bestuur: R. Dijkhorst-Noij, S. van Aggelen, M. Verberne, S. Snoeck, M. du Bois, M. van der Zijden. 

Leden: C. Cornelissen, W. Rozema, G. Rozema, M. de Haan, J. de Haan, D. Stillebroer, J. Berendsen,  

E. Heemsbergen, S. Benoist, N. Goes, W. van Zoeren. 

 

Afwezig met kennisgeving: 

Leden: M. Gerritsen, B. Bronsveld en J. du Bois. 
 

 

1 Opening 

De voorzitter, mevrouw Dijkhorst-Noij, opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen van harte 

welkom. 

 

2 Mededelingen 

De voorzitten bedankt bestuurslid M. du Bois, hartelijk voor het verzenden van de uitnodigingen die nodig 

zijn om aan een online evenement te kunnen deelnemen en staat kort stil bij het feit dat er  een aantal 

aanmeldingen vlak voor aanvang van de vergadering binnen kwamen, hetgeen veel extra werk met zich 

meebrengt. 

 

3 Ingekomen stukken 

Behoudens de afmeldingen zijn er verder geen ingekomen stukken ontvangen welke betrekking hebben op 

deze ALV. 

 

4 Goedkeuring conceptnotulen 3e ALV d.d. 20 oktober 2020 (Bijlage 1) 

De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. 

Ter stemming: 17 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. Aangenomen. 

 

5 Goedkeuring jaarverslag secretaris 2020 (Bijlage2) 

Het jaarverslag van de secretaris 2020 wordt goedgekeurd en vastgesteld. 

Ter stemming: 17 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. Aangenomen. 

 

6 Penningmeester 

a. Ter goedkeuring: jaarverslag penningmeester over 2020 (Bijlage 3) 

Het jaarverslag van de penningmeester 2020 wordt goedgekeurd en vastgesteld. 

Ter stemming: 17 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. Aangenomen. 

b. Ter goedkeuring financieel overzicht 2020 (Bijlage 4)  

Het financieel overzicht van de penningmeester 2020 wordt goedgekeurd en vastgesteld. 

Ter stemming: 17 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 onthoudingen. Aangenomen 

c. Verslag kascontrole commissie 

Bij besluit van de Algemene ledenvergadering 28 juni 2020 zijn Mw. M. Gerritsen en  

Mw. W. Rozema gekozen en benoemd in de kascontrolecommissie met als reserve lid Mw. M. 

Dommanschet.  

Aftredend na deze vergadering is Mw. M. Gerritsen, zij wordt bedankt voor haar inzet. 

De penningmeester heeft de financiële stukken met de kascontrole commissie gedeeld. 
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In aansluiting daar op vond op 6 mei 2021 een online meeting plaats waar een en ander door de 

kascontrole commissie en de penningmeester zijn besproken. Tevens is  de jaarrekening besproken 

met de penningmeester, hieruit bleken geen bijzonderheden. 

d. Decharge verlening aan het bestuur  door de ALV voor het gevoerde financiële beleid 2020 

De kascontrolecommissie stelt de ALV voor decharge te verlenen aan het bestuur voor het gevoerde 

beleid in het boekjaar2020. De aanwezige leden zijn het daarmee eens en er wordt decharge 

verleend aan het bestuur. De penningmeester bedankt de kascommissie. 

Ter stemming: 17 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 

e. Ter goedkeuring begroting 2021 (Bijlage5) 

De begroting voor 2021 wordt besproken en goed gekeurd. (Bijlage 6) 

Ter Stemming: 17 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 

 

7 Verkiezing kascommissie 

Mw. W. Rozema en Mw. M. Dommanschet vormen de kascommissie voor het komend jaar.  

Dhr. G. Rozema wordt gekozen  als reserve lid.  

Het bestuur bedankt de commissie voor haar werk. 

 

8 Verkiezing bestuursleden 

Er zijn 17 stemgerechtigde leden aanwezig. 

 

Er wordt bij hoofdelijke oproeping gestemd omdat het om een online verkiezing gaat.  

 

Het bestuur doet een bindende voordracht in de personen van Mw. M. Verberne en Mw. S. van Aggelen. 

De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn gespreid opgenomen in het rooster van aftreden.  

 

Mw. S. van Aggelen, bestuurslid, aftredend en herkiesbaar, wordt herkozen met 17stemmen voor, 0 stemmen 

tegen en 0 onthoudingen. 

Mw. M. Verberne, secretaris, aftredend en herkiesbaar, wordt herkozen met 17 stemmen voor, 0 stemmen 

tegen en 0 onthoudingen. 

 

De bestuurskandidaten aanvaarden hun herbenoeming. 

 

9 Ter goedkeuring contributie 2020  

Voorstel van het bestuur: Het bestuur stelt de leden voor de hoogte van de contributie te handhaven. 

 

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. 
 

           2021                     2022   

• Leden binnenland              € 36,00                             € 36,00 

• Medeleden binnenland      € 21,00                             € 21,00 

• Jeugdleden t/m 18 jaar      € 21,00                             € 21,00 

• Leden buitenland               € 41,00                             € 41,00  

• Medeleden buitenland       € 23,50                             € 23,50  

• Eenmalig entreegeld          €  7,50                              €  7,50 

 

10 Ontwikkeling in de Kynologie 

De eerste online ALV van de Raad van Beheer staat gepland voor 26 juni a.s. 

De voorzitter geeft aan dat zij geen voorstander is van een online vergadering waar zeer belangrijke zaken aan 

de orde zullen zijn waardoor het onmogelijk is recht te doen aan de zwaarte van de 

onderwerpen omdat discussie is uitgesloten.   

Op de agenda staan onder andere onderwerpen als de Normenmatrix (met of zonder rood kruis en groen 

vinkje). De Normen Matrix gaat gelden voor alle fokkers die stambomen aanvragen. Rasverenigingen zijn in 

eerste instantie aan zet om de Normenmatrix vorm te geven. Er is discussie ontstaan over bepalingen van 

verenigingen zoals het maximeren van het aantal nesten van de teef tot twee.   

 

Daarnaast is een nieuw voorstel voor de terugdringing van primaire epilepsie geagendeerd, dit 

nieuwe voorstel is minder streng dan het oude. Ouderdieren die nakomeling hebben gegeven met 
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epilepsie mogen in dit voorstel nog nakomelingen geven in een andere combinatie. Als er dan weer 

epilepsie voorkomt bij een van de nakomelingen mag het ouderdier niet meer worden ingezet en 

zal derhalve een fokverbod/limited registration krijgen. Uiteraard mogen lijders ook niet meer 

worden ingezet. De Raad zal een meldpunt inrichten. 

 

Van DNA-markers naar DNA SNP-markers: de Raad van Beheer blijft de afstammingscontrole 

uitvoeren en wil een database opbouw waarin alle genetische informatie wordt opgeslagen. Op een 

later moment zal de SNP de huidige DNA-test vervangen en wordt het mogelijk te kijken naar:  

Genetische variatie in een populatie;  

Heterogeniteit berekeningen op een combinatie;  

Ras bepaling (denk aan het aankeuren van look-alikes);  

Mutaties die aan ziekten/aandoeningen zijn gerelateerd; 

Kenmerken over de vacht, kleur, etc. 

Een groot struikelblok bij de invoering is wie behalve de geregistreerde eigenaar, het 

gebruikersrecht krijgt. In het huidige voorstel ziet dat alleen toe op de Raad van Beheer maar het is 

ook van belang voor de rasverenigingen. Ook is het nog niet duidelijk welke data er gedeeld zal 

worden. 

De Raad van Beheer heeft een overeenkomst gesloten met het Van Haeringen Laboratorium. 

Het bestuur is erg blij met de adviezen hieromtrent van Noëlle Hoorneman, zij is zeer goed 

doorgevoerd in deze ingewikkelde materie. 

 

Het voorstel aankeuren lookalikes is van de agenda afgevoerd, dat zou voor onze rassen een mooie 

uitkomst zijn geweest. We zullen dan ook opnieuw convenanten afsluiten met de Raad van Beheer. 

 

Het convenant ASCA-reuen heeft de laatste maanden vervelende situaties opgeleverd. Fokkers die 

zich niet houden aan het VFR van de rasvereniging kunnen geen toestemming krijgen voor het 

gebruik van een ASCA-reu. Dit heeft ertoe geleid dat in sommige situaties geen stambomen 

kunnen worden afgegeven door de Raad van Beheer. Het bestuur betreurt deze gang van zaken en 

adviseert fokkers dan ook om ruim op tijd alle benodigde onderzoeken uit te voeren en/of op 

voorhand contact op te nemen met het bestuur.  
 

11 Rondvraag 

Vraag W. Rozema; Is er een potje voor leden die vanwege Corona de dierenartskosten niet meer kunnen 

betalen? 

Antwoord M. du Bois: De rasvereniging is niet de geëigende instantie die daarin zou moeten voorzien. Er 

bestaan al stichtingen die daar speciaal voor zijn opgericht. 

R. Dijkhorst-Noij: Als fokker is het ook verstandig om er op toe te zien dat pupkopers een 

ziektekostenverzekering afsluiten voor hun hond, dan is een hond altijd verzekerd van de benodigde zorg. 

 

Vraag S. Benoist: Wanneer gaat het in dat reuen pas vanaf hun derde levensjaar mogen dekken? 

Antwoord S. Snoeck: Dat is tijdens de vorige ALV besloten. 

 

Vraag W. Rozema: Waarom wordt niet het hele nest op een inventarisatiedag uitgenodigd maar alleen de 

potentiële fokdieren? 

Antwoord M. du Bois: Deelname aan een inventarisatiedag is geen verplichting. Het is aan de fokker om alle 

pupkopers te motiveren om te komen.  

R. Dijkhorst-Noij: Het is wel een verplicht onderdeel alvorens de hond voor de fokkerij in te kunnen zetten.  

S. Snoeck: Eigenaren mogen ook altijd individueel een hond aanmelden. Iedere fokker krijgt een uitnodiging, 

de verspreiding van deze uitnodiging is de verantwoordelijkheid van de fokker. Veel fokkers komen met hun 

hele nest en maken er een reünie van. 

 

Vraag W. Rozema: Als er wat bij een pup geconstateerd wordt tijdens de nestinventarisatie, en deze pup komt 

dan niet naar een inventarisatiedag, dan weten we toch ook niet wat er met deze hond gebeurt? 

Antwoord S. Snoeck: Veel honden komen wel. Er zijn erbij die al jong gecastreerd zijn maar die komen toch 

naar de inventarisatiedag toe. We kunnen pupkopers niet verplichten deel te nemen aan deze dagen. Bij het 
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fokken van gezonde honden moeten we ons realiseren dat we allemaal, rasvereniging, fokker en eigenaar 

verantwoordelijk zijn voor de populatie. 

  

 

  


