AV NVSW in goede sfeer verlopen
Op 15 juni werd de jaarlijkse ledenvergadering, de AV, gehouden in De Aker te Putten. Er waren 57
stemgerechtigde leden aanwezig. Nadat voorzitter Jan Anton Koers een ieder had welkom geheten,
werd er een moment van stilte in acht genomen voor de leden die in 2018 zijn overleden. Tijdens de
mededelingen vertelde Jan Anton over het outcrossnest, dat geboren was bij de DWVN. Dit bericht
op de site van de DWVN kwam voor de NVSW als een onverwachte verrassing. Tevens deelde hij
mee, dat Freek Klijzing alsnog besloten had zich niet herkiesbaar te stellen voor het bestuur.
Nadat de notulen van de vorige AV waren vastgesteld, kwamen de jaarverslagen van de verschillende
commissies aan de orde. Na het beantwoorden van een aantal vragen werden deze allemaal
goedgekeurd. Ook de begroting voor het komende jaar werd ongewijzigd vastgesteld.
Het bestuur bestaat ook de komende periode weer uit acht personen. Wousje Bos werd benoemd als
penningmeester, Riemie Lasker als bestuurslid (2e penningmeester), Marijke Teusink als voorzitter
van de FAC Wetterhoun en Hans van den Hoek werd herkozen als voorzitter van de FAC Stabijhoun.
Het is de bedoeling, dat Wousje en Riemie nauw gaan samenwerken, zodat ook voor een langere
periode iemand als penningmeester beschikbaar is. Na vaststelling van het rooster van aftreden van
het bestuur deelde Dick Vermeij mee, dat hij aan zijn laatste periode begint. Hij is niet herkiesbaar in
2020. In de geschillencommissie werd Rob Roctus herbenoemd.
Vervolgens kwamen de voorstellen tot wijziging van de reglementen aan de orde. Het huishoudelijk
reglement werd op een onderdeeltje gewijzigd. De redactie krijgt voortaan de mogelijkheid om te
beslissen een bepaald artikel niet te plaatsen wegens een commercieel belang van het lid dat het
artikel aanlevert. Het VFR Stabijhoun werd op een aantal punten aangepast. Zo mag een teef
voortaan niet meer worden gedekt na de dag dat haar vierde nest is geboren. Verder werd de
aandoening SRMA (Steroïd Responsive Meningitis Arteritis) toegevoegd aan de lijst met erfelijke
ziektes, waarmee niet mag worden gefokt. Ook werd bepaald dat directe nakomelingen en
nestgenoten van lijders aan epilepsie tot en met de leeftijd van 36 maanden zijn uitgesloten van de
fokkerij. Verder werden er nog een aantal tekstuele aanpassingen aangenomen. Kijk voor het nieuwe
VFR op www.nvsw.nl. De wijzigingen gaan in op het moment dat de Raad van Beheer akkoord is. Het
voorstel om het gebruiksdocument Stabijhoun aan te passen werd eveneens aangenomen. Daardoor
wordt het mogelijk om gebruik te maken van een uitzonderingsregel bij het fokken van een éénmalig
nest. Kijk voor meer info hierover op www.nvsw.nl .
Voorafgaand aan het agendapunt ‘driekleur bij de Stabijhoun’ hield Ruud Wubbolts namens de
adviesgroep ‘Toekomst Friese Hondenrassen’ een korte inleiding. Vervolgens werd besloten om het
ledenvoorstel tot het toestaan van het fokken met driekleur bij de Stabijhoun met twee jaar aan te
houden en opnieuw de agenderen in 2021. Belangrijkste reden is het feit, dat er nieuwe
mogelijkheden worden ontwikkeld (o.a. door ‘Utrecht’) om te sturen op genendiversiteit. Het gaat
daarbij om het programma ‘Fit to Breed’. In de vorige editie van ‘de Fryske Hounen’ is daarover al het
een en ander gepubliceerd.
Nadat de kampioenen van 2018 waren gehuldigd en er een groepsfoto was gemaakt, besloot Jan
Anton om 15.40 de vergadering. Aansluitend kon er onder het genot van een drankje nog even
worden nagepraat aan de bar.
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