NOTULEN ALV 2018 VERENIGING DE DRENTSCHE PATRIJSHOND, 18 JUNI 2018
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging ‘De Drentsche Patrijshond’ d.d.
18 juni 2018 te Woudenberg.
Aanwezige bestuursleden: de heren M. Massaar van Schaik (voorzit- ter), H. Hilkens, F. van
der Meulen (penningmeester) en mevrouw L. Boer- Wolters (secretaris).
Afwezig bestuurslid vanwege familieomstandigheden: mevrouw A. Sportel-Roeland.

1.OPENING
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet allen hartelijk welkom.

2. VASTSTELLEN AANTAL STEMGERECHTIGDEN
De afmeldingen voor deze avond worden voorgelezen, te weten: de heer J. de Boer, de heer
J. Sportel, mevrouw J. Offereins, mevrouw E. Bouwen, mevrouw W. Loots, de heer K. de Vries,
mevrouw H. Bakker, mevrouw T. van der Feijst, mevrouw A. Rap, mevrouw M. Plaisier,
mevrouw M. de Raad, de heer J. Wegink, de heer en mevrouw H. en J. Huisman, de heer en
mevrouw A. en J. Broekman, de heer en mevrouw R. en A. van der Meer, mevrouw L.
Punselie, mevrouw C. Schulte, mevrouw M. van Hoef, mevrouw J. Bustin en de heer A.
Ritsma.
Er zijn bij de opening 43 stemgerechtigde leden ter vergadering aanwezig.
In het afgelopen jaar zijn 5 leden overleden, te weten de heren D. Hogendorp, A.H. van der
Snee, J.G. Verheuvel, P.H.J.M. van Bragt en R. Bakker. Hier is vanuit de Vereniging aandacht
aan besteed. Er wordt een moment van stilte gehouden.
Er is een nieuwe procedure voor het stemmen, zoals ook gemeld op de aankondiging van de
vergadering. Iedere stemgerechtigde heeft een rode stem (tegen) en een groene stem (voor)
gekregen voor aanvang vergadering. Yvonne Franssen en Selma Tiemeijer melden zich aan als
stemmentellers.

3. UITREIKING VAN DIVERSE PRIJZEN
De voorzitter gaat over tot de uitreiking van de verschillende trofeeën.
-

J.F. BARON VAN HOGENDORP WISSELTROFEE
De J.F. Baron van Hogendorp Wisseltrofee 2017 is gewonnen door de heer O. Geerse met
Int. en Lux. Kampioen Stone. De beker moet, geheel volgens de wens van de schenker, J.F.
Baron van Hogendorp, worden gewonnen door de beste allround Drentsche Patrijshond
in een bepaald kalenderjaar. De hond moet op de volgende drie onderdelen punten
hebben behaald: het exterieur; 2) prestaties op het werk voor het schot; 3) prestaties op
het werk na het schot
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-

DE JONKVROUWE A.J.M. VAN DER HEIJDEN VAN DOORNENBURG TROFEE
De Jonkvrouwe A.J.M. van der Heijden van Doornenburg Trofee voor de hoogst
gekwalificeerde Drentsche Patrijshond op de Voorjaarsveldwedstrijden Openklasse is
behaald door de heer O. Geerse met Int. en Lux. Kampioen Stone.

-

DE NIMRODPRIJS
De Nimrodprijs: voor de beste Drentsche Patrijshond in de Najaarsveldwedstrijden
Openklasse is behaald door de heer P. Doderer met Aram van ’t Arêt
DE MARIËNWAERDT WISSELBEKER
De Mariënwaerdt Wisselbeker voor de beste Drentsche Patrijs- hond op de SJP is al uitgereikt op
de SJP van 28 juli 2017 aan mevrouw Pauline van Bommel met Berber (Isolde), Stabyhoun.
DE PERDIX PRIJS
De Perdixprijs: voor de hoogst gekwalificeerde Drentsche Patrijshond op de
Voorjaarsveldwedstrijden Jeugdklasse wordt dit jaar niet uitgereikt.
VAN WIND EN VEER BOKAAL
De Van Wind en Veer Bokaal: voor de beste Drentsche Patrijshond op de
Voorjaarsveldwedstrijden Novice klasse wordt dit jaar niet uitgereikt. Deze Bokaal is in
2015 aangeboden door dhr. H. Companjen als blijk van waardering voor zijn
erelidmaatschap.
DE SUZE MARKVOORT BEKER
De Suze Markvoortbeker: voor de beste Drentsche Patrijshond in de
Najaarsveldwedstrijden Jeugdklasse wordt dit jaar niet uitgereikt
DE VAN BIRCMEDEPRIJS
De Van Bircmedeprijs: voor de beste Drentsche Patrijshond in de Najaarsveldwedstrijden
Noviceklasse wordt dit jaar niet uitgereikt.
CLUBMATCH 2018
De winnaar van de Clubmatch 2018 en Beste Teef was Benthe Djenna van Drienermarke
van de heer H. Bösing. Beste Reu was Asra-Tessa van Klein Elsholt van de heer H.
Kamperman.

-

-

-

-

-

-

-

Voorstel tot benoeming tot Erelid van de vereniging: Mr. E. (Emile) G.J. Gimbrère

Deze benoeming is gefocust op zijn inbreng in twee verschil- lende bestuursperioden,
waarbij de nadruk met name lag in 1999-2000 toen er veel onrust binnen de Vereniging
was over de continuïteit. De heer Gimbrère is destijds opnieuw toegetreden tot het
bestuur met de kanttekening voor de duur van een half jaar tot uiterlijk een jaar in
verband met zijn drukke baan. Echter pas in 2007 is het stokje overgenomen door de
huidige voorzitter.
De heer Gimbrère is op dit moment in het buitenland. Ter vergadering wordt daarom een
Skype-videoverbinding opgebouwd met de heer Gimbrère.
Het Erelidmaatschap wordt toegekend per acclamatie. Na zijn vakantie zal het
bijbehorende certificaat overhandigd worden door de voorzitter aan de heer Gimbrère.
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Het certificaat is ontworpen door de heer F. van der Meulen. De heer Gimbrère spreekt
zijn dank uit, hij is er zeer verguld mee!

4. NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 19 JUNI 2017
In de notulen van de vergadering van 19 juni 2017 staan twee foutjes: zowel bij de Perdix prijs
als bij de Jonkvrouwe A.J.M. van der Heijden van Doornenburg Trofee staat 2016 maar moet
zijn voorjaar 2017.
De heer H. (Herman) Bösing heeft een aanvulling op de notulen op het punt bij ingekomen
stukken en mededelingen: Hij had graag een gesprek gehad zoals bij de rondvraag is gesteld.
Dit gesprek heeft niet plaatsgevonden en hij heeft, n.a.v. een mail van zijn zijde bericht gehad,
dat punt is afgesloten. Volgens dhr. Bösing is er geen sprake van een inconsequentie tussen
Raad van Beheer en FCI. Reactie van de voorzitter is dat het op de rondvraag van de vorige
ALV is teruggekomen en dat er verder geen opvolging of actie zal worden ondernomen.
De heer H. (Herman) Bösing heeft een aanvulling ten aanzien van het punt inteeltcoëfficiënt:
niet alle leden hebben het woord gekregen tijdens de vergadering.
De notulen worden verder zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld.

5. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN
Voor aanvang vergadering zijn er geen vragen ontvangen op de verschillende agendapunten.
Mededelingen:
-

-

-

Van mevrouw R. (Rietje) Lentjes is afscheid genomen als notuliste van de ALV’s. Zij heeft
een bedankje gehad namens de vereniging voor haar inzet van de afgelopen jaren.
Mevrouw S. (Sandra) Plantagie is de nieuwe notuliste van de ALV’s.
De Vlaggen van Denemarken, Zweden, België en Amerika worden getoond op het
scherm.
In de afgelopen periode heeft het bestuur contact gehad met de besturen van deze
buitenlandse rasverenigingen van Drenten en alle besturen hebben aangegeven positief
te staan tegenover samenwerking met betrekking tot het uitwisselen van
(gezondheids)gegevens van nesten die geboren zijn om zo een breder beeld te krijgen in
het register. Dit is een positief signaal en vanuit bestuur zal dit contact gestimuleerd
worden om zo vervolgstappen te kunnen maken.
Website: AVG (privacywet): Met dit onderwerp is een aantal mensen druk geweest de
afgelopen periode, mw. H. (Hanneke) Alberts-Oets is projectleider. Er is een
inventarisatie gemaakt van welke gegevens de vereniging heeft, wat we ermee doen en
hoe lang de gegevens bewaard worden, etc. Vraag aan de leden hierbij is om dit door te
lezen op de site onder kopje privacyverklaring. Bij updates wordt de datum gewijzigd en
zo staat altijd de meest recente versie op de site.
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-

-

-

-

-

-

Van 9 tot en met 12 augustus wordt de World Dog Show in Amsterdam gehouden.
Hieraan wordt meegedaan door de het samenwerkingsverband Nederlandse
Hondenrassen met een aparte stand. Twee dagen hiervan worden ingevuld worden door
VDPH en twee dagen worden ingevuld door DPHCN om over het ras te informeren en te
interesseren. VDPH vult de donderdag en vrijdag in.
In het kader van de AVG worden alle vrijwilligers opnieuw benaderd die zich destijds
middels de enquête hebben opgegeven. Er wordt een mail verstuurd naar iedereen
afzonderlijk om opnieuw toestemming te vragen en met de vraag of de gegevens mogen
worden gedeeld met de commissies voor een goed overzicht.
Er is een stap gemaakt om eens opnieuw te kijken naar de statuten en het huishoudelijk
regelement en daaruit volgend ook de reglementen van de commissie. De heer H. (Harry)
Hilkens heeft een eerste aanzet gedaan tot aanpassingen en hier moet mee verder
worden gegaan. Daarna zal dit aan de vergadering worden voorgelegd om te komen tot
verbetering en consistentie.
Er is een nieuw kandidaat-bestuurslid te weten mevrouw P. (Petra) Wilbers. Eerst zal zij
een tijdje meedraaien met bestuur om aan elkaar wennen en om te zien of het voldoet
aan de verwachtingen van beide kanten. Zij is niet aanwezig bij de vergadering vanwege
familieomstandigheden. Als het van beide kanten goed bevalt wordt ze voorgesteld tot
bestuurslid. Haar focus ligt met name op het jachtdeel van ons ras.
Op de website is een onderzoeksrapport gepubliceerd wat is opgesteld door GBC. De
GBC heeft onderzoek gedaan naar resultaten op wedstijden en proeven en heeft gekeken
naar welke trend hiervoor te concluderen is. Een tweede rapport met advies is
uitgebracht aan het bestuur om de jacht ook voor toekomst te behouden. Daarop is
reactie geweest van FBC en daarvan is een reflectiemoment geweest van GBC. Het is nu
aan het bestuur, fokkers en leden om hierover verder te discussiëren. Uiteindelijk geeft
dit een heel belangrijk element weer hoe we de komende jaren ermee aan de slag willen
gaan en hoe we dit het beste kunnen doen.
De werkgroep DNA is na het epilepsie onderzoek een onderzoek opgestart naar Von
Willebrand. Hierover is al een hele tijd discussie binnen de vereniging. In beeld zijn er
twee stromingen: 1. Er is een goede test en 2. Er is een test, maar is deze valide en
kunnen we daar besluiten op nemen? De Werkgroep is gevraagd om hierin te duiken en
vooral een heel breed beeld terug te geven aan de leden. Dit beeld kan gebruikt worden
als basis voor de besluitvorming over de toepasbaarheid van de test. Geconstateerd
wordt dat het woord Von Willebrand tot hevige emoties kan leiden. Het blijkt dat mensen
soms persoonlijk worden aangekeken op datgene wat zij in commissies binnen de
vereniging doen. Dit is jammer en teleurstellend. De voorzitter roept op tot het hebben
van vertrouwen dat het tot een onderzoek komt dat bindend zal zijn voor beide
stromingen. Dit zal niet binnen twee maanden geschreven en uitgezocht zijn. Daarna is
pas het moment om met elkaar in discussie te gaan.
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6. JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER OVER 2017
De penningmeester geeft een korte toelichting op het financieel jaarverslag, waaruit blijkt dat
er minder contributie is geïnd dan begroot, maar er waren ook minder uitgaven dan begroot,
bijvoorbeeld de Clubmatch en de FBC. De kosten van ‘Onze Drent’ zijn verlaagd, evenals de
bestuurskosten omdat het bestuur ook via Skype heeft vergaderd. Daarmee is het jaar 2017
positief afgesloten. Er zijn verder geen vragen.

7. VERSLAG VAN DE KASCONTROLECOMMISSIE
De heren W. van Essen, M. Huisman en R. Tiemeijer hebben de kas- controlecommissie
gevormd. De heer Van Essen leest het verslag van de kascontrolecommissie voor.
Samenvattend luidt dit als volgt: De kascontrolecommissie heeft een controle op de financiële
administratie over 2017 op 23 mei uitgevoerd, alle stukken zijn daarvoor ter beschikking
gesteld. Alle bankafschriften waren voorradig. De kascontrolecommissie heeft
steekproefsgewijs de boekingen gecontroleerd. De administratie was overzichtelijk en goed
verzorgd, op alle vragen is door de penningmeester helder en duidelijk geantwoord. De
kascontrolecommissie concludeert, dat uit niets is gebleken dat de jaarrekening een onjuist of
onvolledig beeld geeft van de financiën van de Vereniging. De kascontrolecommissie stelt dan
ook voor om de penningmeester en het bestuur décharge te verlenen. Er zijn geen vragen
aan de kascontrolecommissie.

8. DECHARGE BESTUUR
Het bestuur wordt unaniem en met applaus decharge verleend voor het gevoerde financieel
beleid over 2017.

9. VERKIEZING LEDEN KASCOMMISSIE EN VERKIEZING RESERVE LID
KASCOMMISSIE
De huidige kascontrolecommissie bestaat uit de heren W. van Essen en M. Huisman. De heer
R. Tiemeijer is reserve lid. De heer W. van Essen is, conform afspraak, aftredend en stelt zich
niet meer herkiesbaar zoals hij op de vorige ALV al had aangekondigd. De voorzitter dankt de
heer W. van Essen voor zijn inzet de afgelopen jaren in de kascommissie. De
kascontrolecommissie bestaat voor het controlejaar 2018 uit de heren Huisman en Tiemeijer.
Het reservelid wordt later ter vergadering vastgesteld.

10. VOORTGANG FINANCIEEL JAAR 2018
De Fokdag valt iets hoger uit dan verwacht door de duurdere hallen. Er zijn extra kosten
gemaakt voor de Clubmatch en ons 70-jarig bestaan. Desalniettemin is de verwachting ook dit
jaar af te sluiten met een positief saldo.
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11. VASTSTELLEN VAN DE BEGROTING 2019
De penningmeester geeft een korte toelichting op de begroting voor 2019. De contributies
worden lager begroot, de bedragen voor clubmatch en fokdagen zijn aangepast. Er wordt een
stabilisatie verwacht in het ledenaantal. Voor 2019 wordt een positief saldo begroot. Er zijn
geen vragen.
De voorzitter concludeert dat de Vereniging een goede gezonde financiële basis heeft en de
verwachting is komend jaar positief af te sluiten met een groei van het aantal leden.

12. JAARVERSLAGEN VAN BESTUUR, COMMISSIES EN WERKGROEPEN
a. Jaarverslag Bestuur
Mevrouw S. Knol wil graag een misverstand uit de wereld helpen, dat mogelijk de
laatste tijd kan is ontstaan in het kader van de extra onderzoeken die op de
Universiteit Gent worden gedaan (voor epilepsieonderzoek) met een aantal honden
waarvan bloedstalen zijn aangeleverd. Van deze honden wordt een MRI-scan gemaakt
om te achterhalen of de epilepsie primair of secundair van aard kan zijn. Deze MRIscan wordt niet gebruikt voor verder onderzoek.
De heer H. Kamperman wil toevoegen dat het beheer account niet door de DPHCN
geëist is, maar dat er een koppeling gewenst was. Deze opmerking wordt door de heer
Kamperman, niet als lid, maar als voorzitter van de DPHCN naar voren gebracht en is
alleen de visie van het bestuur van de DPHCN. De voorzitter van de VDPH geeft aan
dat het niet past om als voorzitter van de DPHCN te reageren op het jaarverslag van
het bestuur van de VDPH. Daarbij geeft het jaarverslag van het bestuur van de VDPH
de feiten weer namens het bestuur van de VDPH en zoals deze gedeeld is met de
leden van de VDPH.
Het verslag wordt hiermee vastgesteld.
b. Jaarverslag Ledenadministratie
Met de opmerking dat er nu een positieve kanteling verwacht wordt van het
ledenaantal wordt het verslag vastgesteld.
c. Jaarverslag Registerbeheerder
Het verslag wordt vastgesteld.
d. Jaarverslag Puppycontactadres en Over te plaatsen Drenten
Het verslag wordt vastgesteld
e. Jaarverslag Fokbeleidscommissie (FBC)
Het verslag wordt vastgesteld.
f. Jaarverslag Fokaanvragen
Het verslag wordt vastgesteld.
g. Jaarverslag Evenementencommissie (EVC)
Het verslag wordt vastgesteld.
h. Jaarverslag Gebruikshondencommissie (GBC)
Het verslag wordt vastgesteld met de volgende toevoeging:
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ORWEJA.
Toevoeging: belangen van Drent geschaad. De ORWEJA valt onder de paraplu van 2
partijen, namelijk de Raad van beheer en Koninklijke Jagers Vereniging. ORWEJA is
samenwerkingsafspraak maar heeft geen formele status. Er worden nu een aantal
besluiten genomen die de Drent schaden.
i. Jaarverslag Drentenwinkel
Het verslag wordt vastgesteld.
j. Jaarverslag Redactiecommissie
Het verslag wordt vastgesteld.
Punt van aandacht: leden graag een stukje schrijven voor Onze Drent!
k. Werkgroep DNA
Mevrouw A. Sportel heeft haar werkzaamheden tijdelijk stopgezet. Mevrouw M.
(Madelien) Atema heeft haar werkzaamheden tijdelijk overgenomen.
De voorzitter doet hierbij een oproep aan de leden om toe te treden tot commissies.
Op dit moment zijn er drie informatievoorzieningen richting de leden: de ‘OD’, de digitale
nieuwsbrief en de informatiebrief vanuit het bestuur met specifieke onderwerpen vanuit het
bestuur. Daarnaast is er uiteraard de website en de FaceBook-pagina.

13. PAUZE
Na de pauze stelt de heer A. (Arjan) van Hessen zich beschikbaar als reservelid kascommissie,
waarvoor dank.

14. HERVERKIEZING BESTUURSLEDEN
De heer H.G.M. (Harry) Hilkens, (aftredend en herkiesbaar)
De heer F. (Fred) van der Meulen (aftredend en herkiesbaar)
De stemcommissie wordt gevormd door de dames Yvonne Franssen, Selma Tiemeijer en Irene
van Hulzen.
Er zijn inmiddels 44 stemgerechtigde leden aanwezig en er wordt schriftelijk gestemd. Nadat
de stemcommissie de stemmen heeft geteld, maakt de voorzitter de uitslag bekend:
De heer H.G.M. Hilkens is herkozen met 41 stemmen voor, geen tegen stemmen en 3
onthoudingen.
De heer F. van der Meulen is herkozen met 42 stemmen voor, geen tegen stemmen en 2
onthoudingen.
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor de benoemingen van de bestuursleden.
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15. AANPASSINGEN VERENIGING FOK REGLEMENT (VFR)
Aanpassing art 4.3 van het VFR:

Het voorstel: Toevoegen van de zin in art 4.3 van het VFR “onder nestgenoten vallen ook de
honden geboren in een ander nest uit dezelfde oudercombinatie” wordt unaniem
aangenomen.
Aanpassing 4.3 aandoeningen:

Na een korte discussie tussen diverse leden over het wel of niet verplicht laten onderzoeken
van de honden geboren voor 1 juli 2016 geeft de heer H. Hilkens een toelichting op het
voorstel.
Er is een misverstand ontstaan ten aanzien van dit voorstel vanwege feit dat in het voorstel
maar klein stukje staat van het fokreglement. In artikel 4.2 komt de datum van 1 juli 2016
naar voren, deze datum is vorig jaar vastgesteld in de ledenvergadering. Dit ter verduidelijking
van het fokreglement en ter voorkoming van discussie. Dit nieuwe voorstel is dus een
toevoeging op art 4.2 die al staat in het fokreglement.
Met deze verduidelijking wordt er gestemd over het voorstel en met 40 stemmen voor,
0 stemmen tegen en 4 onthoudingen wordt het voorstel aangenomen.
De overige tekstuele aanpassingen van de VFR behoeven geen toestemming van de Raad van
Beheer en worden ter info doorgenomen. Deze aanpassingen zijn toegevoegd aan de stukken
op de site, er zijn geen vragen en/of opmerkingen over.

16. RONDVRAAG
Voorstel via de heer A. (Arjan) van Hessen om het stemmen met briefjes te vervangen door
stemmen met de smartphone of iPad. Hij kan de software hiervoor aanleveren. Het probleem
bij deze vorm van stemmen zijn de leden zonder smartphone. Dit kan evt. ondervangen
worden door uitdelen van leen iPads.
De heer Glastra van Loon geeft aan dat hij het jammer vond dat de ringen bij de clubmatch
klein waren t.o.v. de ruimte die er was op het terrein. In een grotere ring kan men de hond
beter laten lopen en komt hij meer tot zijn recht.
De heer H. Kamperman heeft een mededeling vanuit het Samenwerkingsverband
Nederlandse Hondenrassen. Het 1e aanspreekpunt vanuit de Raad van Beheer is de heer Jack
Alberts.

17. SLUITING
De voorzitter sluit de vergadering om 22.06 uur, dankt de aanwezigen voor de constructieve
bijdrage, verzoek om de gekleurde stemkaarten weer in te leveren en wenst allen wel & veilig
thuis. Daarbij biedt het Bestuur de aanwezigen, traditiegetrouw, een drankje/verfrissing aan.
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