CONCEPT VERSLAG van de AV op woensdag 22 november 2017 om 19.30 uur in de Aker te Putten.
1. Opening namens het bestuur door Elly van der Helm.
Elly heet namens het bestuur een ieder van harte welkom op deze AV van de NVSW. Er zijn 60
stemgerechtigde leden aanwezig.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Ingekomen stukken en mededelingen:
Ingekomen
Bericht van verhindering is ontvangen van: K. Zonnebeld, L. Molenaar, M. Roosendaal,
M. Lumkeman, H. Venner, L. Smits, J. Vermeij, H. Dijkman, W. Tuit, K. Tuit, T. Boonstra,
H. Windhouwer, K. Zeilemaker en A. Douma.
Brief van mw. A. Douma, bestemd voor ‘bestuur en alle 3000 leden van de NVSW’ waarin zij een
schadevergoeding eist van € 16.000,00. De vergadering vraagt naar de stand van zaken. Het bestuur volgt
het proces, zoals dat door de advocaat is aangegeven. Deze kwestie valt binnen de voorwaarden van
rechtsbijstandsverzekering van de NVSW. Een ruime meerderheid van de AV verzoekt het bestuur nog eens
te overwegen of er toch geen mogelijkheden zijn het lidmaatschap van Mw. Douma per 31 december 2017
te beëindigen. Het bestuur zal hierover nadenken en in overleg gaan met de advocaat.
Mededelingen
- Er zijn diverse berichten van verhindering ontvangen. Die zullen worden opgenomen in het verslag van
deze vergadering.
- Op de bestuursvergadering van 17 november is dhr. L. Smits benoemd tot secretaris van
Fokadviescommissie Wetterhoun. Zijn gegevens komen binnenkort op de site.
4. Goedkeuring van de notulen van:
- de Algemene Vergadering van 17 juni 2017:
v.w.b. de tekst merkt A. Plasman op, dat zij in de rondvraag niet heeft gevraagd om een ‘standaard
overeenkomst voor het overdragen van pups’, maar om een ‘voorbeeld contract tussen de fokker en de
koper met verschillende situaties’. D. Loots mist zijn opmerking, dat het sanctiebeleid niet juist staat vermeld
in de regeling. Er staat nu, dat bij een negatief dekadvies een waarschuwing volgt, wanneer de fokker de
dekking toch doorzet. Dat is volgens hem destijds niet afgesproken in de AV. De secretaris zegt toe
genoemde aanvullingen op te nemen in het verslag van vanavond.
Het verslag wordt verder ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v.: G. Wulder: Er is in juni toegezegd, dat de werkgroep ‘pupprijs en dekgeld’ de onderbouwing van hun
voorstel op de site zouden (laten) plaatsen. Dat is niet gebeurd. J. Bouwman: De onderbouwing is kort na de
AV van juni naar de secretaris gestuurd. Toegezegd wordt, dat deze z.s.m. op de site zal worden geplaatst. D.
Loots vraagt het bestuur nogmaals e.e.a. uit te zoeken rondom het geven van een waarschuwing bij een
negatief dekadvies. Hij wil daar graag antwoord op. De secretaris zegt toe e.e.a. verder na te zoeken. A.
Plasman deelt mee, dat zij voor de komende AV met een voorbeeld contract tussen fokkers en pupkopers zal
komen.
- de BAV van 8 juli 2017 te Putten: M van Dam vraagt naar de namen van degenen die het verslag hebben
opgesteld. Dit waren leden in de vergadering aanwezig, die het verslag op verzoek van de leiding van die AV
hebben samengesteld. G. Wulder stelt, dat het er niet toe doet, wie dat waren. Het verslag wordt, volgens
haar, onder verantwoordelijkheid van de secretaris verspreid. Het verslag wordt vervolgens ongewijzigd
vastgesteld. Er zijn geen verdere opmerkingen of vragen naar aanleiding van dit verslag.
5. Bestuursverkiezing:
Invulling vacature voorzitter NVSW: Het bestuur stelt voor Jan Anton Koers te benoemen tot voorzitter.
Deze stelt zich nader voor. Hij heeft 45 jaar ervaring in de kynologie (met name met flatcoated retrievers),
was lange tijd voorzitter van KC Zwolle en medeoprichter van de IJsselshow. Leerde als voorzitter van de
Rasgroep 7 en 8 vele rassen kennen. De Friese Rassen zijn heel mooi en dat was één van de redenen zich
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vanavond kandidaat te stellen. De NVSW is volgens hem een fantastische club, waarvan het een eer is
voorzitter te mogen zijn. J.A. Koers woont met gezin en familie in Friesland.
De vergadering gaat zonder verdere stemming per acclamatie akkoord met zijn benoeming tot voorzitter van
de NVSW.
- Invulling vacature bestuurslid Algemene en Juridische zaken: Het bestuur stelt voor Freek Klijzing te
benoemen in deze vacature. Freek stelt zich ook voor voor degenen die hem (nog) niet kennen. Hij woont in
Amsterdam en fokte tot voor kort Friese Stabijhounen. Het laatste nest was in het voorjaar van 2017. In het
dagelijks leven is hij directeur van een VMBO-school. De vergadering gaat zonder verdere stemming per
acclamatie akkoord met zijn benoeming tot bestuurslid van de NVSW.
Vanaf dit moment neemt J.A. Koers de leiding van de vergadering van Elly over.
6. Vaststelling wijziging Fokbeleidsplan Wetterhoun
Voorstel 6a (als bijlage meegezonden bij de agenda): De volgende voorgestelde tekstuele aanpassing van
art 13.8 van het fokbeleidsplan wordt vastgesteld: “Bij toelaten tot de fokkerij betaalt de pupkoper de op dat
moment geldende pupprijs aan de NVSW. Bij niet toelaten tot de fokkerij betaalt de pupkoper 50% van de
op dat moment geldende pupprijs aan de NVSW”
Voorstel 6b (als bijlage meegezonden bij de agenda): De volgende voorgestelde aanpassing van art 15.6 van
het fokbeleidsplan wordt vastgesteld: “Het aantal toe te laten nakomelingen per nest wordt gewijzigd van
‘max. 2 reuen en max. 2 teven’ naar ‘max. 4 dieren per nest (ongeacht de verdeling per sexe), die samen
voor max. 7 nesten verantwoordelijk zijn".
Voorstel 6c (als bijlage meegezonden bij de agenda): Dit betreft een wijziging van art 14 over de Tweede en
Derde generatie. Na discussie, opmerkingen en aanvullingen wordt het artikel in zijn geheel als volgt
vastgesteld:
Voor de tweede en derde generatie gelden de volgende bepalingen:
14.1 : F2-pup of F3-pup is/wordt ingeschreven in de Bijlage van het NHSB G-1, G-2.
14.2 : Honden die in de Bijlage van het NHSB staan geregistreerd kunnen conform de regels dienaangaande
in het Kynologisch Reglement en de Overige reglementen aan shows en jachtwedstrijden deelnemen en
kwalificaties en titels behalen, met uitzondering van IB-titels.
14.3 : De hond is direct en volledig eigendom van de koper. De koper heeft alleen een aantal verplichtingen
jegens de hond en de vereniging NVSW.
14.4 : De honden komen naar de eerstkomende Fokkersdag nadat de hond de leeftijd van 14 maanden heeft
bereikt.
14.5 : De honden komen naar de ‘familiedag’ waar alle nakomelingen aanwezig dienen te zijn. Tijdens deze
dag wordt er bepaald welke honden tot de fokkerij worden toegelaten, conform het vermeld in art. 10.1 van
het fokbeleidsplan over de aangewezen jury.
14.6 : Alle honden, wel of niet toegelaten tot de fokkerij blijven ingeschreven in de Bijlage van het NHSB.
14.7 : De honden toegelaten tot de fokkerij moeten beschikbaar en inzetbaar zijn en blijven in het
fokprogramma. Met de honden die niet worden toegelaten tot de fokkerij mag niet worden gefokt.
Nakomelingen van een F2-pup en een F3-pup krijgen alleen een stamboom als de dekking is gebeurd met
een positief dekadvies van de NVSW en dit samen met de dekaangifte bij de Raad van Beheer is aangeleverd.
Dit is essentieel voor het slagen van het beleidsplan omdat daarin gekozen is voor het druppelprincipe. De
koper gaat nadrukkelijk akkoord met deze regel en is bereid aan de uitvoering ervan volledig mee te werken.
14.8 : De Fok Advies Commissie Wetterhounen bepaalt welke medische onderzoeken de hond moet
ondergaan en wanneer en bij welke dierenarts. De kosten van deze onderzoeken zijn voor rekening van de
NVSW.
14.9 : De dagelijkse kosten van medische zorg, verzekeringen en lokale belastingen zijn voor rekening van de
koper
14.10 : Voeding wordt verstrekt door Farmfood, de sponsor van dit Beleidsplan en wordt gratis aan koper
verstrekt tot de datum waarop de hond uit het fokprogramma gaat.
14.11 : De koopprijs voor deze Wetterhoun F2-pup is de op het moment van dekking geldende pupprijs van
de NVSW te betalen aan de fokker. Bij niet toelaten tot de fokkerij betaalt de NVSW 25% terug aan
pupeigenaar. Voor een F3-pup bedraagt dit 12,5% van het door de koper betaalde bedrag.
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14.12 :Koper heeft de verplichting om bij het fokken met deze hond de Fok Advies Commissie Wetterhounen
ruim van te voren te informeren. Hij zal de instructies en het fokadvies van de Fok Advies Commissie
Wetterhounen opvolgen.
14.13 : De koper verplicht zich bij herplaatsing de hond altijd eerst aan verkoper aan te bieden.
14.15 : Voor alle hier niet genoemde zaken geldt het Beleidsplan Fokkerij Wetterhounen 2013-2028 en de
Statuten en Huishoudelijk Reglement van de NVSW.
14.16 : Door de ondertekening van een speciale (meer specifieke) koopovereenkomst tussen koper en fokker
worden de geldende voorwaarden voor de aanschaf van een pup binnen het outcrossbeleid vastgelegd.
7. Vaststelling bedrag voor dekgeld. In de AV van juni 2017 is toegezegd, dat er tijdens de AV van november
een besluit over het dekgeld zou worden genomen. Voorafgaand aan de stemming over het voorstel van de
werkgroep merkt T. Westerbaan op, dat de keuze voor springgeld en een bedrag per pup niet gunstig is voor
de Wetterhoun. De nesten zijn over het algemeen klein, dus is zo’n regeling onaantrekkelijk voor
Wetterhounfokkers. ‘En die hebben we juist nodig’. Verder merkt zij op, dat de FCI spreekt over dekgeld en
niet over springgeld. Ook is er een vraag over buitenlandse dekkingen. Buitenlandse dekkingen gedaan
onder de NVSW, moeten ook aan de NVSW-eisen/vergoedingen voldoen. D. Loots merkt op dat springgeld
heel gebruikelijk is in het buitenland. G. Wulder zegt, dat in het verleden ook onderzoek is gedaan naar de
mogelijkheid over te gaan op springgeld, plus een bedrag per pup. Dat is niet doorgegaan i.v.m. mogelijk
‘gedoe’ rondom het innen van het bedrag per pup. R. Bijloo wijst op het risico van een heel hoge bijdrage
voor de fokker bij een heel groot nest. Er wordt schriftelijk gestemd. M. van Dam, D. Loots en D. Striegel
vormen de stemcommissie.
Uitslag:
* 45 leden kiezen voor een vast bedrag per dekking; 14 kiezen voor springgeld plus een bedrag per pup. Er is
1 geen mening. Er is dus gekozen voor een vast bedrag per dekking.
* 24 leden kiezen voor een bedrag van € 700,- per dekking; 17 kiezen voor een bedrag van
€ 750,- en 9 leden kiezen voor € 650,- per dekking. Overigen: geen mening/niet ingevuld. Het dekgeld wordt
hiermee bepaald op € 700,- per dekking.
* Op de vraag wat er moet gebeuren, als de teef ‘leeg’ blijft, kiezen 32 leden voor ‘b’: De fokker heeft recht
op teruggave van 50% van het betaalde dekgeld. Hij houdt recht op herdekking door dezelfde reu en
betaalt als nog de resterende 50% na de geboorte van de pups. 20 leden stemden voor ‘a’. Recht op
herdekking bij de volgende loopsheid (dekgeld ben je ‘kwijt’). . Overigen: geen mening/niet ingevuld.
8. Voorstel om in te stemmen met de lijn van de notitie ‘Werkgroep Vertrouwenspersoon’ door het (tijdelijk)
instellen van een vertrouwenspersoon van buiten.
In aansluiting op de BAV van 8 juli 2017 is er een werkgroep gestart die een tweeledige opdracht van de AV
had: Op de eerste plaats het voorbereiden van een voorstel om een vertrouwenspersoon te benoemen
binnen de vereniging en als tweede voorstellen te doen die het herstel van vertrouwen binnen de vereniging
versterken. De volgende leden hebben deelgenomen aan de werkgroep: R. Wubbolts, B. Niemandsverdriet,
J. Ploeg, J. Brouwer, C. Blok, P. van Esch en H. van de Weitgraven. De werkgroep is bijeengekomen onder
leiding van Elly van der Helm. Het definitieve voorstel is door de werkgroep 3 oktober 2017 vastgesteld en
aangeboden aan het bestuur.
Namens de werkgroep geeft J. Ploeg een toelichting op de opdracht en verwijst voor het resultaat naar de
bijlage bij de stukken. De werkgroep stelt o.a. voor tijdelijk een externe vertrouwenspersoon aan te stellen
om er zeker van te zijn dat we als vereniging een goede doorstart kunnen maken. Het voordeel van het
aantrekken van een vertrouwenspersoon van buitenaf is bovendien, dat deze direct snel beschikbaar is. Zo
nodig kun je dan dus gelijk een beroep hierop doen. De werkgroep heeft ook aanvullende voorstellen
geformuleerd om het herstel van vertrouwen binnen de vereniging te bevorderen. Daarbij gaat het in de
eerste plaats om het voorkomen van belangenverstrengeling. Het bestuur heeft dat al bij het opstellen van
het profiel voor de functie van voorzitter opgepakt: ‘bij voorkeur niet (meer) actief als fokker van een Stabijof Wetterhoun of als keurmeester’. De werkgroep pleit er voor dit in de toekomst ook uit te breiden naar de
andere leden van het DB. Maar zij pleit er ook voor dit niet als voorwaarde in het huishoudelijk reglement op
te nemen. Als tweede aandachtspunt vindt de werkgroep, dat het werken binnen de vereniging weliswaar
vrijwillig is , maar niet vrijblijvend. Van functionarissen binnen de vereniging mag verwacht worden dat ze
hun rol naar behoren en in het belang van de verenigingsdoelen uitvoeren. Hierbij hoort dat je je rol pakt en
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die ook houdt. En dat we elkaar aanspreken als dat niet gebeurt. De werkgroep adviseert het bestuur dan
ook om zowel binnen het bestuur als binnen de andere commissies/geledingen van de vereniging hierover
het gesprek aan te gaan.
Vanuit de vergadering komen verschillende vragen en opmerkingen. Allereerst is er waardering voor het
werk dat de werkgroep heeft verricht en de heldere formulering van het advies. Tevens blijkt het mogelijk
om op korte termijn een overeenkomst aan te gaan met een externe vertrouwenspersoon tegen een
gereduceerd uurtarief van € 80,-. De discussie richt zich daarmee ook op de financiële consequenties van
een mogelijk open einde. J.A. Koers roept de vergadering op zich dat goed te realiseren, zonder daarmee iets
aan het advies te willen afdoen. Als de kosten uit de hand gaan lopen, kan het bestuur daar wel voor
verantwoordelijk worden gehouden. Een suggestie die gedaan wordt, is om dan tot aan juni 2018 met een
bepaald budget te werken. De penningmeester merkt op, dat ook dat in feite een open einde is. Er is niets
vastgesteld in de begroting en wat doe je als het gestelde budget ‘op’ is, maar de zaak nog niet is
afgehandeld? Ook wordt de suggestie gedaan iemand intern te scholen, maar dat leidt niet tot het direct
beschikbaar zijn van een vertrouwenspersoon, op het moment dat dat nodig is. Een aantal leden heeft geen
behoefte aan het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon en vindt het nu niet het juiste moment
om deze discussie aan te gaan. ‘We moeten met elkaar aan de slag’.
Er wordt vervolgens besloten voor een pragmatische oplossing te kiezen. Als in de periode tot aan juni 2018
blijkt dat er behoefte is aan een vertrouwenspersoon, doet het bestuur een beroep op een externe
vertrouwenspersoon voor de betreffende kwestie (dus op afroep). Tijdens de AV van juni 2018 zal dit
geëvalueerd worden. De secretaris merkt nog op dat aan de andere suggesties die gedaan zijn tot herstel
van vertrouwen te komen gewerkt moet worden, in het bestuur én in de verschillende commissies. Hiermee
wordt dit agendapunt afgesloten.
9. Peiling ten aanzien van het idee om de Nederlandse rassen onder te brengen in een extra rasgroep.
Onlangs is er vanuit de Nederlandse rassen een gesprek is geweest met Rony Doedijns, directeur van de
Raad van Beheer. Doel van dit gesprek was om te kijken of de huidige overlegstructuur van de samenwerking
Nederlandse rassen zou kunnen worden ingebed binnen de Raad van Beheer. Het gaat dus niet om een extra
rasgroep volgens de richtlijnen van het FCI, maar om een organisatorische aangelegenheid: de Nederlandse
rassen als aparte groep om zo een aanspreekpunt te zijn in de Raad van Beheer. Op die manier kan er een
samenwerkingsverband ontstaan, dat een vuist maakt voor de Nederlandse Rassen. Het bestuur vraag de AV
of zij, als dat verzoek komt, in vrijheid kan handelen. De vergadering is daarmee akkoord.
10. Voorstellen ingediend door leden: Er zijn geen voorstellen ingediend.
11. Rondvraag.
A. Plasman vraagt aandacht voor het fokbeleid op ED bij de Stabijhoun. Zij is van mening dat het huidige
beleid faalt. Ze heeft onderzoek gedaan, een rapport ingestuurd, maar dat is niet door de FAC verspreid. Het
staat nu wel op de site. Ze stelt dat het huidige fokbeleid moet worden stopgezet en dat er gestopt moet
worden met ‘overselecteren’. E. van der Helm wijst op het feit, dat we bezig zijn met de rondvraag. Daarin
hoort dit inhoudelijke punt niet thuis. Ze doet de suggestie dit in te dienen als agendapunt. De voorzitter van
de fokadviescommissie deelt mee dat e.e.a. bekeken wordt en terugkomt in het fokkersberaad van maart
2018. De voorzitter vraagt of A. Plasman de opgestelde rapportage nog een keer kan insturen. Dat zal ze
doen. Een ander punt dat zij naar voren brengt is de rasstandaard van de Stabijhoun. In de Engelstalige
versie van de FCI zitten fouten en hij staat niet op de site. Het bestuur zal hierover advies vragen aan de FAC.
A. Plasman zal e.e.a. nog aan het bestuur toesturen. De rasstandaard voor de Wetterhoun is in het voorjaar
naar de FCI gestuurd. Hierop is nog geen reactie ontvangen (wel om gevraagd door het bestuur).
D. Loots vraagt waarom de Spaanse versie van de folder over de Wetterhoun van de site af is. Dat is niet
bekend. De secretaris zal e.e.a. nakijken en in overleg met D. Loots (laten) herstellen.
D. Striegel vraagt hoe het staat met het fokbeleidsplan van de Stabijhoun (outcross) en een mogelijke
samenwerking met ‘Onze Stabijhoun’. De voorzitter van de FAC deelt mee, dat het plan momenteel op een
laag pitje staat, maar dat dit op het komende fokkersberaad aan de orde komt. De deur voor samenwerking
met ‘Onze Stabijhoun’ staat open. Verder noemt D. Striegel de positieve sfeer waarin de vergadering deze
avond is verlopen.
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12. J.A. Koers sluit vervolgens de vergadering.
Maar voor het zover is, richt hij het woord tot Ineke Bosboom, die per 1 januari 2018 het bestuur zal
verlaten. Hij bedankt haar voor haar inzet bij de organisatie van activiteiten, de coördinatie van de
vrijwilligers en voor haar periode in het bestuur (ruim vier jaar). Namens de NVSW biedt hij haar een bos
bloemen aan.
In zijn slotwoord benadrukt de voorzitter dat hij positief verbaasd is over de inzet van zoveel vrijwilligers en
zoveel commissies op verschillend vlak binnen de NVSW. ‘Uw enthousiasme druipt er van af. Ik geloof dat er
dan ook veel werk verzet kan worden door u allen. Helaas is dat ook nodig. Want er ligt een zware
verantwoordelijkheid op onze schouders. Onze voorgangers hebben ons twee mooie rassen nagelaten en
daar moeten wij goed op passen. Hun erfenis is waar wij voor moeten vechten. Kynologie is emotie. Dames
en heren laten wij respect voor elkaars mening hebben. Laten wij luisteren na elkaar niet meteen een
negatief oordeel vellen maar uitgaan van de goede wil van iedereen. Als wij dat doen en vooral niet onze
eerste gevoelens en reacties op het internet gooien kunnen wij die erfenis van onze voorgangers goed
beheren. Ik vraag daarom dan ook uw aller medewerking hierbij dan kunnen wij doorgaan met het houden
en fokken van onze mooie rassen. Dank u nogmaals voor uw vertrouwen in mij, ik zal mijn uiterste best
doen’. Hij dankt de aanwezigen voor hun inbreng in deze vergadering en nodigt een ieder uit voor een
drankje aan de bar.
Dick Vermeij,
secretaris
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