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Uitslag enquête en voorstel toetreding MAS tot de ASCN 
 
Met de enquête over de eventuele toevoeging van de Miniature American Shepherd aan de 
Australian Shepherd Club Nederland is gevolg gegeven aan het besluit van de AV in 2019 om de 
meningen te peilen onder leden en niet-leden van de ASCN.  
 
De respons was met 354 respondenten goed te noemen. Zo’n 40% van hen was lid van de ASCN.  
De uitslag van de enquête is duidelijk, zowel de meerderheid van de leden als de niet-leden gaven 
aan een voorstander te zijn van het onderbrengen van de belangenbehartiging van de MAS door de 
ASCN. We zien onder de leden echter ook een behoorlijke groep van tegenstemmers, zo’n 30% en 
een kleiner deel van de leden heeft geen mening. 
 

 
 
Meer dan 75% van de leden geeft aan lid te willen blijven van de ASCN in het geval van toevoeging 
van de MAS terwijl 10% van de leden aan geeft het lidmaatschap te beëindigen en een vergelijkbare 
groep had daar nog geen mening over. Zo’n 33% van de niet-leden geeft aan in het geval van 
toevoeging van de MAS het lidmaatschap van de ASCN te ambiëren.  
 

 
Het bestuur stelt voor dat de MAS als separaat ras onder de ASCN wordt gebracht waardoor de 
ASCN de belangenbehartiger wordt.  



Bijlage 3, behorend bij agendapunt 6b van de AV van de ASCN d.d. 25 oktober 2019 
 

2 
 

 
Het bestuur is tot deze afweging gekomen op grond van de hierna volgende argumentatie en heeft 
daarbij de uitslag van de enquête in ogenschouw genomen. 
 
Gezamenlijke achtergrond 
De rassen tonen qua uiterlijk veel overeenkomsten, kennen een zelfde achtergrond en hebben 
mogelijk te maken met dezelfde aandoeningen. Het is van het grootste belang dat de 
overeenkomsten maar juist ook de verschillen goed voor het voetlicht worden gebracht en het 
bestuur van de ASCN is van mening dat zij over de expertise beschikt om dit op een goede manier te 
kunnen doen. 
 
Belangenbehartiging van overeenkomstige rassen in 1 hand 
Door de belangenbehartiging van de MAS onder te brengen bij de ASCN houden we de regie op de 
ontwikkeling van het ras. We kunnen onze gezamenlijke normen en waarden met betrekking tot de 
gezondheid en het gedrag van de Aussie dan ook aanwenden voor de MAS. 
 
Samen staan we sterker! 
De perikelen rondom het couperen en het tentoonstellingsverbod geldt voor beide rassen, met 
name voor een ras in opbouw zoals de MAS hebben we valide argumenten tegen het standpunt van 
de Raad van Beheer die verder gaat dan de Minister en bij de import van gecoupeerde honden per 
geval wil bekijken of inschrijving in het NHSB mogelijk is. 
 
Groei van de vereniging 
Toevoeging van de MAS maakt wellicht ook een kleine groei van de vereniging mogelijk. Die groei 
maakt dat de vereniging net wat meer financiële armslag krijgt en dat biedt mogelijkheden op het 
gebied van gezondheids/gedrags onderzoek, evenementen en begeleiding door externen.  
Een voorbeeld is de onlangs gecancelde KCM. Het bestuur denkt twee vliegen in één klap te kunnen 
slaan. De eerste is dat de MAS een KCM heeft en de tweede is dat de ASCN meer inschrijvingen krijgt 
waardoor een KCM mogelijk wel doorgang kan vinden.  
 
Wat verandert er niet bij goedkeuring van het voorstel? (notabene deze lijst is niet limitatief) 

- De Australian Shepherd en de Miniature American Shepherd zijn en blijven twee 
verschillende rassen met twee verschillende rasstandaarden en twee verschillende VFR’en; 

- De naam van de vereniging verandert niet; 
- De ASCN blijft de belangen van de Australian Shepherd behartigen op de manier die onze 

leden gewend zijn.  
 
Wat verandert er bij goedkeuring van het voorstel? (notabene deze lijst is niet limitatief) 

- In het bestuur komen twee “zetels” voor MAS-vertegenwoordigers; 
- De statuten en het huishoudelijk reglement worden gewijzigd; 
- Ieder lid is stemgerechtigd voor alle zaken die in een AV aan de orde komen, dat betekent 

dat een Aussie eigenaar mag stemmen over MAS gerelateerde zaken en vice versa. De 
rechten van een lid kunnen immers niet beperkt worden;  

- Er wordt een verzoek om belangenbehartiging van de MAS namens de ASCN ingediend bij de 
Raad van Beheer; 

- Er wordt een VFR voor de MAS opgesteld; 
- Er wordt in Zooeasy een database voor de MAS ingericht; 
- Er komt een informatie pagina met info over de MAS op de website van de ASCN; 
- Evenementen worden opengesteld voor de MAS. 

 


