ZOOM VERGADERING
ALV EGCN d.d. zondag 28.03.2021, aanvang 14:00 uur
Het secretariaat ontving afmeldingen van: E. Manders, N. Moonen, W. Koot
De deelnemers (in willekeurige volgorde)
1) Jos Dekker
2 Marieke v. Veluw
3) Marieke Hilhorst
4) Karen Wagenaa
5) Carla Platerink
6) Corry Kroe
7) Gerda Janse
8) Ineke Zwaartman
9) Erik Nienhui
10) Harry Nik
11) Patty Beike
12) Monique Janse
13) Michelle van Duifhuize
14) Desiree Simon
15) Birgit Sluijte
16) Therese Wubbe
17) Edwin Meyer
18) Hildeward Hoenderke
19) Pauline Jorden
20) Hans Boelaars
21) Anne Kip
22) Monique Koenderin
23) Danielle Quec
24) Monique Hugger
1
Voorzitter Hildeward Hoenderken opent te vergadering en heet alle deelnemers welkom.
(Na a oop van de vergadering bleek Erik Nienhuis niet op de ledenlijst te vinden. Hij had
zich een aantal dagen voor de vergadering aangemeld als lid, maar de procedure was nog
niet afgerond).
2
Notulen ALV 2019 worden goedgekeurd. (Geen ALV gehouden in 2020 vanwege Covid19
3
Er zijn 4 stukken ingekomen voor de vergadering. 1) Patty Beikes, 2) Douwe Bouma 3)
Erik Nienkerk en 4) Carla Platerink en Corry Kroes. Deze stukken zullen behandeld
worden in de Rondvraag
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3
Vaststellen concept VFR voor de nieuwe Nationaal erkende rassen (gepubliceerd op de
Website): Praszky Krysarik, Bolonka Zwetna, & Franse Krulhaar.
De ALV gaat akkoord

3b
Vaststellen wijzigingen in VFR voor het Leeuwhondje (gepubliceerd op de website)
De ALV gaat akkoord
4
Verslag bestuur 2019-202
De achterliggende periode (Covid19) gaf vanzelfsprekend weinig tot geen ruimte voor
clubactiviteiten. Echter achter de schermen, en dan met name de werkzaamheden voor de
voorzitter en het secretariaat, gebeurde er veel. Met name met de Raad van Beheer en
andere Rasverenigingen zijn er vele contacten geweest
De commotie rondom de kortsnuiten gaf eveneens meermaals aanleiding tot contacten
met Rasgroep 9, inhoudelijke zaken werden gecommuniceerd met het ministerie hetgeen
zeer op prijs werd gesteld. De georganiseerde fokkerij en toekomst van niet alleen de 12
rassen uit Rasgroep 9 maar ook van diverse andere rassen is uiterst onzeker. De nietgecontroleerde import van talloze look-a-likes wordt door de Overheid niet aan banden
gelegd en eenieder vindt dat de RvB met een oplossing moet komen voor de
geregistreerde fokkers: stambomen uitgeven
De Engelse Kennelclub en Cambridge university betreffende ademhalingstesten - hebben
licentie getekend. In Nederland beschikken we louter over een “verouderde techniek” de
EGCN gaat in goede samenwerking met de betreffende rasverenigingen werken aan een
goed werkend beoordelingssysteem
De KCM 2019 van de EGCN was een groot succes; samen met de Dogachtigen
introduceerde de EGCN een schitterende nieuwe kynologische locatie in Breda alwaar
keurmeester Hans Boelaars de Epagneul Papillon van Mw. Kathleen Roosens “Planet
Waves Forever Young Daydream Believers”) aanwees voor BEST IN SHOW. (thuis heet
deze hond gewoon Dylan
5
Financieel verslag 2019-202
Helaas is ex penningmeester Erwin afwezig. De voorzitter deelt mee dat er weinig tot geen
verandering is gekomen in de prima nanciële situatie van de EGCN.
Hans verduidelijkt dat de EGCN geen km-vergoedingen kent, bijna geen bestuurskosten
maakt, geen kosten voor een clubblad. De gebruikelijke rasseminars gingen vorig jaar ook
niet door en de KCM 2019 veroorzaakte geen aanslag op de nancië
6
De kascontrole commissie is niet present en de voorzitter stelt voor dit punt volgend jaar
opnieuw op de agenda te plaatsen. De ALV gaat akkoord
6a
Er wordt decharge verleend aan de het bestuur voor het gevoerde beleid
(Voorzitter en secretaris
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7
Vaststelling nanciële jaarstukken wordt eveneens doorgeschoven naar de volgende
vergadering/penningmeester

8
Vaststelling contributie; geen wijziging, het lidmaatschap van de EGCN blijft € 9,9
9
Vaststelling begroting: zie o.a. punt 5.
Er is volstrekt nog geen duidelijkheid op dit moment betreffende de doorgang van
eventuele activiteiten zoals Jongehondendagen, Clubmatch etc. Misschien dat online
seminairs tot de mogelijkheden behoren, e.e.a. zal gedurende het komende jaar hopelijk
wat meer structuur gaan krijgen. De online rasbespreking met Francesco Cocketti over
Chihuahua’s staat gepland op 6 april
Vooralsnog denkt (en hoopt) het bestuur ongeveer € 3000 uit te kunnen geven aan
website, KCM en seminars
10
Verkiezing Kascommissie
Karin Wagenaar en Erik Nienhuis (blijkt nog geen lid te zijn?) geven aan deze taak op zich
te willen nemen
11
Verkiezing nieuwe bestuursleden: Hildeward Hoenderken en Erwin Manders treden af
Beiden hebben uiterst goed gefunctioneerd als bestuurslid in roerige tijden en de gehele
EGCN is beiden dankbaar voor de bijzonder prettige samenwerking
Onze geliefde voorzitter zette de EGCN op de kaart in Kynologisch Nederland door o.a. de
grootste Clubmatch van ons land te organiseren. Vanaf de oprichting was hij zeer
betrokken en altijd bereid om op fokkerijgebied inke stappen te maken, hetgeen hij nu
gaat voortzetten bij de Raad van Beheer op kynologisch Gebied in Nederland
Vanwege de bijzondere omstandigheid met deze benoeming is besloten een uitzondering
te maken en twee nieuwe bestuursleden te kiezen i.p.v. 1, zoals gebruikelijk in het rooster
van aftreden
De kernleden vergadering heeft Hans Boelaars bereid gevonden als nieuwe voorzitter,
Marieke v. Veluw wordt voorgedragen als secretaris en Monique Jansen als
penningmeester, waarbij het maken van jaarstukken etc. wordt uitbesteed aan een
professioneel administratie kantoor.
12
De verkiezing vindt vanzelfsprekend on-line plaats met behulp van een Poll
12a
Na enkele minuten is er al een uitslag
Met overweldigende meerderheid kiest de ALV het nieuwe bestuur
Hans Boelaars 100
Marieke v. Veluw 95
Monique Jansen 95
Ex voorzitter Hildeward feliciteert het nieuwe bestuur en biedt aan de vergadering tot het
eind te leiden
Hans bedankt de Hildeward en benadruk nog eens dat de EGCN veel te danken heeft aan
de bevlogen inzet van Hildeward. We gaan Hildeward erg missen!
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13
Rondvraag
De 4 ingekomen stukken worden besproken

Douwe Bouma wil graag een rekening/factuur ontvangen voor betaalde contributie en
kennel vermelding op de website en stelt een wijziging in het VFR van de Havanezer voor
Het bestuur heeft deze voorstellen in behandeling genomen en deels uitgevoerd
Erik Nienhuis informeert naar de stand van zaken inzake de Normen Matrix in rasgroep 9,
in het bijzonder de Shih Tzu. Hoe de contacten lopen, welke leden in de werkgroep zitten
en hoe de leden geïnformeerd worden.
Het onderwerp kernleden wordt besproken en de vraag wordt gesteld of het mogelijkheid
is minimaal 1 kernlid per ras te benoemen en het eventuele vermelden van de basisgezondheidseisen en uitslagen op de stamboom.
Erik meldt dat eind vorig jaar een brief is gestuurd aan het bestuur waarop geen reactie is
gekomen
Hildeward besteedt zorgvuldig tijd aan uitleg en Hans laat weten dat de statuten
voorschrijven dat correspondentie via de kernleden dient te gaan en niet direct met het
bestuur.
Het blijkt dat het begrip kernlid niet echt duidelijk is
De statuten schrijven voor dat een kernlid de schriftelijke steun moet hebben van 25 leden
en kernleden zorgen voor contact tussen de leden en het bestuur.
Een vergadering van kernleden beslist over toelating en de beslissing unaniem moet zijn
Het bestuur benoemd uiteindelijk een kandidaat kernlid
Erik is (nog) geen lid en het blijkt dat hij nog moet wennen aan de structuur in de EGCN
Carla Platerink wil graag informatie over de ins- en outs betreffende het Poedel
Convenant. Er wordt over en weer wat gediscussieerd over eventuele kleur-kruisingen
binnen het ras en een circulaire van de FCI voor variëteit kruisingen, maar Hildeward geeft
aan dat inmiddels een akkoord is bereikt tussen alle betrokken partijen t.w. de RvB, de
EGCN en de NPC en dat deze discussie nu tijdens deze ALV niet meer relevant is. De
discussie wordt gesloten
Patty Beikes stelt dat de RvB handhaving en sanctioneren van het VFR eist van de leden
(de aangesloten verenigingen). Zij vraagt hoe de EGCN hier mee omgaat en of deze
manier akkoord is voor de RvB
Hildeward stelt voor dat Hans antwoord voor het EGCN gedeelte en dat hijzelf dan
namens de Raad zal antwoorden.
Hans antwoord:
(Hier en daar verduidelijkt door uw notulist
Bij de EGCN staat de Liberale gedachte centraal waarbij onze fokkers uit vrije wil hebben
gekozen voor onze regels en hun eigen verantwoording willen dragen
De uitslagen/resultaten van onderzoeken (zoals beschreven in ons VFR) dienen
zorgvuldig door onze fokkers te worden bewaard en aan de koper van een pup getoond
worden; Niet op te sturen aan het secretariaat!
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De EGCN handhaaft door het opstellen van een VFR en publiceert dit op onze website
waar de twee partijen (koper en verkoper) elkaar vinden

De fokker heeft door het lidmaatschap uit vrije wil gekozen voor naleving van ons VFR en
de koper heeft als taak om te onderzoeken/controleren of hieraan is voldaan.
De EGCN is geen partij bij puppyverkoop en rekent ook geen bijdrage voor
puppybemiddeling (erkent het begrip “puppybemiddeling” niet
Dat is en blijft een zaak tussen fokker en koper
Doordat leden elkaar respecteren en vertrouwen, wordt een eenheid gesmeed en is een
teken dat we bij elkaar horen: SAMEN zijn we sterker.
Kleuterschoolgedrag en controles geven geen teken van vertrouwen
GOED VOORBEELD, DOET GOED VOLGEN
Indien een klacht tegen een lid wordt ontvangen, wordt dit door een kernlid serieus en
zorgvuldig onderzocht met “hoor en wederhoor” waarbij het bestuur toezicht houdt
Bij een 1ste klacht volgt een gesprek tussen betrokken lid en kernlid
Bij een 2e klacht volgt weer een gesprek tussen lid en kernlid en kan een of ciële
waarschuwing door het bestuur worden uitgesproken en op de statutaire mogelijkheid van
royement gewezen.
Bij een 3e keer wordt het lidmaatschap van het betrokken lid door het bestuur opgezegd
Hildeward geeft aan dat de RvB zich kan vinden in deze manier van werken.
14
Sluitin
Iedereen wordt bedankt voor haar/zijn aanwezigheid en Hans wenst Hildeward namens
alle leden veel succes bij de RvB. We will meet again ;-
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Notulist Pauline Jordens

