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Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van de NVSW 
op zaterdag 25 juni 2016 om 13.30 uur 

in de Aker te Putten, Fontanusplein 2, 3881 BZ Putten 
 

Agenda: 
 

1. Opening door de voorzitter. 
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen:  

 Twee voorstellen van leden gericht aan de AV (zie agendapunt 11). 

 Gezien de inhoud van de agenda is besloten geen spreker uit te nodigen. 

 Het bestuur heeft mw. H. Dijkman (JWC) tot lid van verdienste benoemd. 
 

3. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Vergadering van 20 juni 2015 te Putten 
(verslag: zie bijlagen). 
 

4. Goedkeuring jaarverslagen 2015 (voor alle verslagen: zie bijlagen): 
a. Jaarverslag secretaris. 
b. 1: Jaarverslag Fokadviescommissie en Pupinformatiedienst Wetterhounen. 

2: Presentatie voortgang outcross Wetterhounen. 
c. Jaarverslag Fokadviescommissie en Pupinformatiedienst Stabijhounen. 
d. Jaarverslag Jacht- en Werkcommissie. 
e. Jaarverslag PR-commissie. 
f. Jaarverslag Geschillencommissie. 

 

5. Financiële zaken (voor alle verslagen: zie bijlagen): 
a. Verslag Kascommissie. 
b. Goedkeuring jaarverslag 2015 van de penningmeester (met toelichting). 
c. Vaststelling begroting en jaarplan 2017. 
d. Benoeming nieuw lid Kascommissie.  

 

6. Bestuursverkiezing: 
a. Aftredend en herkiesbaar: dhr. H. van den Hoek (bestuurslid). 
b. Aftredend en niet herkiesbaar: dhr. J. Blonk (bestuurslid). 

Het bestuur stelt voor in zijn plaats te verkiezen dhr. G.J. de Jong. 
c. Aftredend en niet herkiesbaar: mw. A. Kooreman (bestuurslid/voorzitter JWC). 
d. Vaststelling rooster van aftreden bestuur: 

2017: secretaris dhr. D.A. Vermeij, penningmeester dhr. A. Borggreve en 
bestuurslid mw. I. Bosboom. 

2018: voorzitter mw. C. Hofkamp en bestuurslid dhr. D. Greve. 
2019: bestuursleden dhr. G.J. de Jong (mits verkozen in 2016), dhr. H. van den Hoek 

en benoemd in vacature mw. A. Kooreman (2016). 
 

7. Geschillencommissie: verkiezing leden en voorstel rooster van aftreden:  
a. Aftredend volgens rooster en herkiesbaar in 2016: dhr. R. Roctus. 
b. Aftredend volgens rooster in 2017: dhr. K. Tuit. 
c. Aftredend volgens rooster in 2018: mw. K. Zeilemaker. 

 

8. Aanpassing statuten en reglementen (zie bijlagen):  
a. Voorstel tot aanpassing van de statuten. 
b. Voorstel tot aanpassing van het huishoudelijk reglement. 
c. Voorstel tot aanpassing van de verenigingsfokreglementen Stabij- en Wetterhoun. 

 

9. Vaststelling dekgeld en pupprijs:  
Het bestuur stelt voor de bedragen voor dekgeld en pupprijs voor het komende jaar niet aan 
te passen. 
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10. Voorstel tot uitbreiding van de overeenkomst met de Raad van Beheer over het verstrekken 
van gegevens van gezondheidsonderzoeken: met name oogonderzoeken door gecertificeerde 
specialisten dierenarts (ECVO). 
Toelichting (Tekst “Raad van Beheer”): 
a. de NVSW vraagt uw toestemming voor het aangaan van een kosteloze overeenkomst met 

de Raad van Beheer voor de ontvangst van de beoordelingsresultaten van gezondheids-
onderzoeken welke worden geregistreerd/uitgevoerd door de afdeling GGW van de Raad 
van Beheer; 

b. de NVSW zal de beoordelingsresultaten opnemen in haar registratie en erop toezien dat 
alle beoordelingsresultaten tevens ter beschikking worden gesteld aan derden; 

c. dit houdt tevens in dat de NVSW: 

 kan overgaan tot publicatie van de resultaten in het verenigingsorgaan; 

 een meldpunt kan instellen waar gegevens op te vragen zijn door derden;  

 anderszins bekendheid kan geven aan de wijze waarop de resultaten beschikbaar zijn 
voor derden. 

 

11. Voorstellen van leden (zie bijlagen): 
1. Voorstel mw. J. Pauwels en mw. E. Kraaij om het mogelijk te maken reuen van niet leden 

op de dekreuenlijst te plaatsen.  
2. Voorstel mw. A. Douma: Voorstel tot organisatieveranderingen binnen de NVSW.  

 

12. Huldiging Kampioenen 2015 (overzicht: zie bijlagen).  
 

13. Rondvraag. 
 

14. Sluiting. 
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Bijlagen: 
 

3. Notulen van de Algemene Vergadering van de NVSW op zaterdag 20 juni 2015 om 13.30 uur in 
de Aker te Putten, Fontanusplein 2, 3881 BZ Putten 
Aanwezig: 63 leden  

1. Opening door de voorzitter: in haar voorwoord memoreert Chris Hofkamp de leden die in 2014 zijn 
overleden. De leden houden een kort moment van stilte. De voorzitter noemt de vele activiteiten die in 
2014 zijn georganiseerd. Dit was mogelijk met de medewerking van vele vrijwilligers. Er zijn ook al heel wat 
reacties op de enquête over het clubblad binnengekomen. Deze zijn overwegend positief. In september 
2015 zal er een werkbijeenkomst worden georganiseerd, waarbij de reacties worden uitgewerkt. De eerste 
twee outcrossnesten bij de Wetterhounen zijn geboren en daar waren allemaal leuke gezonde hondjes te 
zien. Opvallend is dat de commotie rondom de outcross is verdwenen. Wellicht is het nu ook het moment 
om na te denken over outcross bij de Stabijhoun. Daartoe zal een werkgroep worden ingesteld. Groot 
nieuws was natuurlijk ook de uitkomst naar de Cerebrale Dysfunctie bij de Stabijhoun. De Universiteit 
Utrecht heeft hiernaar in samenwerking met de FAC-Stabijhoun de afgelopen jaren onderzoek naar gedaan. 
Voortrekker daarbij was Marianne van Dam. Zij ontvangt een presentje voor haar inzet. De voorzitter 
benadrukt dat dragers van dit gen GEEN zieke honden zijn en dus niet verloren dienen te gaan voor de 
fokkerij. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen: bericht van verhindering ontvangen van:  
W. Tienkamp, K. Roctus, R. Roctus, J. Vermeij, H. Dijkman, H. Venner, D. Striegel, I. Stemerdink, W. Tuit,  
M. Elfrink, J. van Eijsden, B. Elsman, T. Vernhout, J. de Wit, H. Postma, mw. Andringa, G. Wisman en  
T. Boonstra. 
Mededeling: A. Plasman heeft om voor haar belangrijke redenen besloten alle taken en functies binnen de 
NVSW per direct neer te leggen. De voorzitter bedankt haar voor haar inzet en overhandigt een presentje. 

3. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 14 juni 2014 te Putten: ongewijzigd 
vastgesteld. Er zijn geen vragen/opmerkingen. 

4. Goedkeuring jaarverslagen 2014: 
Jaarverslag secretaris: tekstueel: het tweede outcrossnest waren 9 pups. Verder geen opmerkingen. 
Jaarverslag Fokadviescommissie en Pupinformatiedienst Wetterhounen: geen opmerkingen. 
Rapportage outcross Wetterhounen: Dick Greve licht e.e.a. toe. Verder geen opmerkingen. 
Jaarverslag Fokadviescommissie en Pupinformatiedienst Stabijhounen: geen opmerkingen. 
Jaarverslag Jacht- en Werkcommissie: geen opmerkingen. 
Jaarverslag PR-commissie: geen opmerkingen. 
Jaarverslag Geschillencommissie: geen opmerkingen. 
Alle verslagen zijn vervolgens vastgesteld. 

5. Financiële zaken:  
Verslag Kascommissie: geen opmerkingen. Penningmeester gedechargeerd. 
Goedkeuring jaarverslag 2014 van de penningmeester: geen opmerkingen.  
Vaststelling begroting en jaarplan 2016: geen opmerkingen. Ongewijzigd vastgesteld. 
Benoeming nieuw lid Kascommissie: dhr. E.C.W. Staas, mw. E. Dielissen herbenoemd. 

6. Bestuursverkiezing: 
Aftredend en herkiesbaar: mw. C. Hofkamp (voorzitter) en dhr. D. Greve (bestuurslid): beiden herbenoemd. 
Er waren geen tegenkandidaten. 
Aftredend en niet herkiesbaar: dhr. T. Bouma (penningmeester). Het bestuur stelt voor in zijn plaats te 
verkiezen: dhr. A. Borggreve. Dhr. A. Borggreve wordt gekozen als penningmeester. 
De voorzitter staat stil bij het aftreden van Tom Bouma. Tom is sinds 2000 actief voor de NVSW en wordt in 
2001 penningmeester. Zij vermeldt de vele positieve acties die Tom voor de NVSW heeft gedaan, waarbij 
het financieel gezond maken van onze vereniging een belangrijk punt is. Zij stelt de vergadering voor, Tom 
tot erelid van de NVSW te benoemen. Onder applaus wordt dit voorstel door de leden aanvaard. Tom 
ontvangt de twee bronzen koppen (Stabij- en Wetterhoun) die bij het erelidmaatschap horen. Lineke 
Molenaar bedankt Tom en zijn vrouw Jenny persoonlijk en namens de FAC-Wetterhoun voor hun jarenlange 
inzet voor de NVSW. In zijn dankwoord dankt Tom de leden voor het vertrouwen dat hij heeft mogen 
ontvangen. Hij blijft een aantal klussen voor de NVSW doen. 
Vaststelling rooster van aftreden bestuur: ongewijzigd vastgesteld. 
2016: bestuursleden dhr. J. Blonk, dhr. H. van den Hoek en mw. A. Kooreman. 
2017: secretaris dhr. D. Vermeij, penningmeester dhr. A. Borggreve en bestuurslid mw. I. Bosboom. 
2018: voorzitter mw. C. Hofkamp en bestuurslid dhr. D. Greve. 
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Geschillencommissie: verkiezing leden en voorstel rooster van aftreden: ongewijzigd vastgesteld. 
a. Aftredend volgens rooster en herkiesbaar in 2015: mw. K. Zeilemaker. 
b. Aftredend volgens rooster in 2016: dhr. R. Roctus. 
c. Aftredend volgens rooster in 2017: dhr. K. Tuit. 

7. Voorstel tot wijziging VFR (verenigingsfokreglement) en gebruikersdocument Stabijhoun 
4.2 toevoegen:  
Beide ouderdieren dienen te worden onderzocht op de aanwezigheid van het Cerebrale Dysfunctie-gen. 
Honden waarvan beide ouderdieren vrij zijn van het dragen van het Cerebrale Dysfunctie-gen, behoeven 
niet te worden onderzocht. 
4.3 toevoegen:  
Cerebrale Dysfunctie: een combinatie van 2 dragers van het Cerebrale Dysfunctie-gen is niet toegestaan. 
Tevens wordt het gebruikersdocument behorende bij het VFR Stabijhoun als volgt aangepast: 
B. De zin: “Voor een combinatie waarbij een onderbouwd te verwachten neurologische aandoening 
(Cerebrale Dysfunctie) bij de pups is te verwachten, wordt een negatief advies van de vereniging gegeven” 
(vierde alinea) komt te vervallen. 
Bovenstaande voorstellen zijn zonder stemming, maar met algemene instemming van de vergadering 
aangenomen. Ze gaan in zodra de Raad van Bestuur e.e.a. heeft goedgekeurd. De uitslagen van het 
bloedonderzoek zullen in het overzicht van de dekreuen worden gepubliceerd. 

8. Huldiging genodigde Kampioenen 2014: de eigenaren van de Kampioenen van 2014 ontvangen een rozet, 
een knabbel voor de hond en een bos bloemen. Na afloop wordt er een groepsfoto gemaakt. Degenen die 
niet aanwezig zijn, ontvangen de rozet per post. Tevens wordt besloten voortaan ook de Benelux-
kampioenen, de Wereldkampioenen en de honden die een A-diploma hebben behaald (Jacht) te huldigen 
op de AV. 

9. Rondvraag: R. Bijloo: heeft het agendapunt over de pupprijs gemist. De voorzitter zegt toe, dit de volgende 
keer wel op te nemen. Bovendien zal dit bij de eerstvolgende wijziging van het huishoudelijk reglement 
worden meegenomen. 
Mw. Loots: merkt op, dat bij het fotoverslag van de Fokkersdag eigenlijk alleen maar Stabijhounen zijn 
gepubliceerd. Het aantal Wetterhounen is sterk in de minderheid. De voorzitter zegt toe deze opmerking 
door te geven aan de fotografen. 
H. Windhouwer: is de andere Stabijhounvereniging een zustervereniging van de NVSW? De voorzitter 
antwoordt, dat dit niet zo is. Er zijn criteria opgesteld door het bestuur. Daarbij geldt als voorwaarde dat de 
zustervereniging fokt overeenkomstig het beleid van de NVSW. 

10. Sluiting: om 15.00 uur sluit de voorzitter de vergadering. Zij dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid, 
inbreng en vertrouwen en nodigt een ieder uit voor een drankje aan de bar. 

Dick Vermeij, secretaris. 
 

PS: bij de ingang werd een enquête gehouden over de inhoud van de AV. 
Vraag: vindt u dat op de komende AV in 2016 het programma in tweeën gedeeld moet worden? 
1. Voor de pauze het huishoudelijk gedeelte.  
2. Na de pauze een presentatie van een interessant/actueel onderwerp door een gastspreker. 
Uitslag: ingediend: 50 / niet ingediend: 13 Voor: 33 / Tegen: 6 / Maakt niet uit: 11 

 
4. Goedkeuring jaarverslagen 2015 
a. Jaarverslag 2015 van de secretaris 

 In 2015 werden op de volgende data bestuursvergaderingen gehouden: 6 februari, 10 april, 20 juni,  
11 september en 27 november. 

 Tijdens de AV van 20 juni 2015 werd Tom Bouma benoemd tot erelid van de NVSW. Tevens werd het 
gewijzigde VFR en het gebruikersdocument Stabijhoun aangenomen, waardoor onderzoek op Cerebrale 
Dysfunctie (CD) verplicht werd. Tevens zegde het bestuur toe op de komende AV de pupprijs en het 
dekgeld te agenderen. Bovendien zal dit bij de eerstvolgende wijziging van het huishoudelijk reglement 
worden meegenomen als vast agendapunt voor de AV. Natuurlijk werden ook de kampioenen uit het jaar 
2014 gehuldigd. 

 Het bestuur besloot in april 2015 om Hanneke Dijkman te benoemen tot lid van verdienste. 

 Het bestuur benoemde de volgende personen in de diverse commissies: B. Strik (webmaster en 
redactielid), R. Rigterink (webmaster), W. Colijn en P. van Esch (dekadviseur FAC-Stabijhoun),  
P. Berkenbosch (redactielid). 
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 In het najaar 2015 is er een evaluatief overleg met de Raad van Beheer geweest over het outcrossbeleid. 
Dit overleg verliep prima. Tevens werd het aankeuringsprotocol look-alikes besproken. Voor de 
inhoudelijke verslaglegging van de uitvoering van het outcrossbeleid in 2015: zie jaarverslag van de FAC-
Wetterhoun. Het bestuur heeft steeds alle stappen en bijeenkomsten in het kader van dit beleid 
gecommuniceerd met de andere Wetterhounvereniging. Het bestuur is bijzonder tevreden over de inzet 
van de fokkers, de inzet vanuit de FAC-Wetterhoun, de inzet van de sponsor en anderen rondom dit 
specifieke beleid. 

 In samenwerking met de Universiteit Wageningen wordt vanuit de FAC-Stabijhoun een onderzoek gestart 
naar samenstelling van de populatie van dit ras. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een student van de 
universiteit (als afstudeeropdracht) o.l.v. dr.ir. K. Oldenbroek (Universiteit Wageningen). Het bestuur stelt 
op voorhand een commissie samen die zich in 2016 met de uitkomst zal gaan bezighouden. De commissie 
bestaat uit Hans van den Hoek (voorzitter FAC-Stabijhoun), Jan Nuijten, Nicole Devos en twee leden die 
ervaring hebben met het outcrossprogramma van de Wetterhoun: Marjolein Roosendaal en Jildou Wolfs-
van der Woude. Zodra het rapport beschikbaar is kunnen er nog leden aan deze groep worden 
toegevoegd. 

 Gedurende 2015 werd er twee keer een Fokkerscursus georganiseerd. De belangstelling voor deze cursus 
is groot. Met een combinatie van de gevolgde cursus en/of ervaring met het fokken van één of meer 
nest(en) kan er een Fokkerscertificaat worden aangevraagd. Er zijn in 2015 negen certificaten uitgereikt, 
waarvan vier reeds bestaande zijn verlengd. 

 De verslaglegging van de Fokkersdagen en de Clubmatch gebeurde digitaal. Tevens werd besloten tot een 
extra geluidsinstallatie tijdens de reuenparade en erering (in 2016). 

 In het kader van openbaarheid van bestuur werd ook in 2015 in aansluiting op elke bestuursvergadering 
een kort overzicht van de belangrijkste besluiten op de website gepubliceerd.  

 In de zomer van 2015 besluit het bestuur juridisch advies aan te vragen rondom de ingediende bezwaren 
tegen opgelegde sancties en over het in het bestuur vastgestelde sanctiebeleid. De uitkomst van dit 
onderzoek laat tot november 2015 op zich wachten. De conclusie is helder: de onderliggende gedachte is 
in orde. Leden dienen zich aan de vastgestelde regels van de NVSW te houden, ook als zij lid zijn van twee 
verenigingen. Juridisch is echter een verbeterde regelgeving noodzakelijk. Het bestuur besluit hiertoe een 
voorstel op de AV van 2016 aan de leden voor te leggen. 

 In september werd voor de derde keer een Vrijwilligersdag gehouden, dit keer op het terrein van het 
Erkemederstrand. Met deze dag wil de NVSW haar dank uitbrengen aan iedereen die zich op de één of 
andere manier inzet als vrijwilliger van onze vereniging. Daarnaast leert iedereen die voor de NVSW 
“werkt” elkaar zo op een ongedwongen wijze kennen. De belangstelling was heel behoorlijk en de dag een 
succes. 

 In september organiseerde het bestuur voor leden van commissies en bestuur een workshop over Interne 
Communicatie. Dit leidde tot betere afstemming tussen de verschillende commissies (incl. redactie) en tot 
het besluit “de Fryske Hounen” in 2016 zes keer te laten verschijnen. Tevens zal een deel van de website 
in het Engels worden vertaald.  

 Overleg met de Raad van Beheer: in april lukt het om met de Raad van Beheer afspraken te maken over 
het toekennen van een NHSB-nummer voor honden die geboren worden in een land die de Stabijhoun 
niet erkent als ras. 

 In het najaar wordt besloten om Nederlandse keurmeesters die in het buitenland een Stabij- of 
Wetterhoun keuren een NVSW-rozet te laten uitdelen aan de BOB. Het gaat daarbij om “eigen” 
keurmeesters die “bevoegd” zijn voor het ras. De reacties van de keurmeesters op dit verzoek zijn 
positief. 

 Rondom de automatisering van de dekaanvraag procedure (ZooEasy) zijn belangrijke vorderingen 
gemaakt. Eind 2015 zijn er twee instructiebijeenkomsten geweest voor de FAC’s. Wordt vervolgd in 2016. 

 In november 2015 meldt Jan Blonk (bestuurslid algemene zaken) dat hij zich wegens gezondheidsredenen 
per direct uit het bestuur terugtrekt. Het bestuur respecteert dit besluit natuurlijk en bedankt Jan voor 
zijn inzet in de afgelopen periode. In december heeft het bestuur een eerste gesprek met Geert Jan de 
Jong over een mogelijk bestuurslidmaatschap. Hij heeft een juridische achtergrond en is bereid zich in te 
werken en zich kandidaat te stellen op de AV van 2016.  

 Activiteiten in 2015: Fokkerscursus, informatiemiddag “Pup in huis”, Kampioenschapsclubmatch, 
kennismaking Jachthondentraining, Jachttrainingsdagen voor beginners en gevorderden, Working Testen, 
lezing over “Angst voor vuurwerk”, Zweetwerkweekend Terschelling.  
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 Tot slot: wandelingen in 2015 (met inventarisatie mogelijkheid): Bussloo (nieuwjaarswandeling), 
Appelscha, Rockanje en Herperduin. 
Voor de diverse verslagen/activiteiten van de Geschillencommissie, de beide FAC’s, de JWC en de 
Evenementencommissie: zie het eigen verslag. 
Dick Vermeij, secretaris 

b.1. Jaarverslag Fokadviescommissie en Pupinformatiedienst Wetterhounen 
Inleiding: voor de FAC-Wetterhoun was 2015 een jaar, waarin naast het gewone Fokadviescommissie 
werk, ook het Beleidsplan Fokkerij Wetterhounen verder kon worden uitgevoerd. Aan het eind van het 
jaar konden we weer terugkijken op een hectisch, maar voor de toekomst van de Wetterhoun een 
succesvol jaar. 
De samenstelling van de FAC-Wetterhoun was (net als in 2014) in 2015 als volgt: 
Dick Greve (voorzitter), Lineke Molenaar (secretaris), Limmie van der Woude (dekadviseur), Erna Repelius 
(dekadviseur), Tjitske Westerbaan (dekadviseur), Marjolein Roosendaal (dekadviseur), Tineke Don en 
Nicolette Vlaming (Pupinformatiedienst). 
Wat hebben we gedaan in 2015 (in willekeurige volgorde): 
- Uitvoeren Beleidsplan Fokkerij Wetterhounen 2013- 2028 
- FAC-vergaderingen 

Er zijn 7 vergaderingen geweest: op 22-01, 19-03, 16-05, 23-07, 30-08, 18-10 en  
21-12 om de lopende zaken te bespreken. 

- Overleg met Raad van Beheer op 17 september te Amsterdam (evaluatie Beleidsplan) 
- Fokkersdagen 

Mede organiseren van 2 Fokkersdagen (één in het voorjaar en één in het najaar). In totaal werden 11 
nesten (+ 2 nesten van de outcross) beoordeeld in 2015. De opkomst van het aantal pups lag rond de 
90%. 

- Fokkersberaad 
Op 26 mei werd het jaarlijkse Fokkersberaad georganiseerd in Putten; na een uitgebreide introductie 
van de al eerder besproken honden, werd ook de mogelijkheid om een hond uit de “Oerhonden”-groep 
te kiezen nader toegelicht. Na stemming werd gekozen voor een volgende outcross met: Airedale 
Terriër, een hond uit de Spitsengroep, de Bouvier en de Landseer ECT. Op basis van onze voorwaarden 
(Beleidsplan) en de beschikbaarheid wordt een goede reu gezocht. 

- Fokkerscursus 
Na het grote succes van de mogelijkheid voor fokkers om een Fokkerscursus te volgen, zijn ook in 2015 
weer 2 cursussen georganiseerd door Dick Greve en Jildou Wolfs-van der Woude. Tijdens de 
bijeenkomsten zijn er altijd FAC-leden aanwezig om vragen te beantwoorden of een onderdeel van de 
cursus te verzorgen. Nu het volgen van de Fokkerscursus deel uitmaakt van het verkrijgen van het 
Fokkerscertificaat van de NVSW, is de vraag naar een cursusplekje nog groter geworden. 

- 6-jaars-enquête 
Op de enquête onder de 59 door de NVSW gefokte Wetterhounen, die in 2009 geboren werden, heeft 
54% van de eigenaren gereageerd door de vragenlijst in te sturen. Door deze enquête rond te sturen 
komt er ook over de wat oudere honden nog veel relevante informatie naar voren. 

- Meldingen 
Registreren, bespreken en volgen van gezondheidsmeldingen. 
Omdat het belangrijk is om te weten hoe het staat met de gezondheid van onze honden is er de 
mogelijkheid gecreëerd om via de site de meldingen te kunnen doen. Deze gegevens worden door de 
FAC bijgehouden en als we zien dat er meerdere keren een probleem voorkomt, wordt er nader 
onderzoek verricht. 

- Dekadviezen 
Verwerken en afhandelen van dekadviezen. Het is prettig te merken dat steeds meer mensen op tijd het 
dekadvies aanvragen. Dat geeft de FAC de gelegenheid om iedere aanvraag op zijn merites te bekijken 
en met een goed onderbouwd advies te komen. 

- Inventarisatie en nestbezoek 
In samenwerking met nestbezoekers en inventarisatoren van nesten zijn de fokkers bezocht, is 
informatie verzameld en zijn er weer veel honden geïnventariseerd.  
Inmiddels zijn er voldoende mensen die voor de NVSW kunnen inventariseren, verspreid over het land. 
In 2015 zijn er 26 Wetterhounen geïnventariseerd tijdens wandelingen of bij inventarisatoren thuis. 
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- ZooEasy 
In samenwerking met Willem Stemerdink (ledenadministratie) is het overleg voortgezet met ZooEasy 
om te komen tot automatisering van de dekaanvragen. Doel daarvan is: meer openheid, inzichtelijkheid 
en efficiëntie. Daarnaast ook het digitaal beheren en archiveren van de gegevens rondom de 
dekaanvragen. In navolging van het besluit op de ALV van het afgelopen jaar is ZooEasy bijgesteld. De 
beide FAC’s zijn in gesprek gegaan om te bezien welke gegevens op welke wijze verder openbaar 
gemaakt kunnen worden. In verband met de privacy wetgeving in Nederland is het niet mogelijk om alle 
gegevens voor iedereen inzichtelijk te maken. 

- Aankeuring en terugkomdag outcrossnesten 
Op 3 mei werden in Zwolle weer 5 honden aangekeurd om een bijdrage te leveren aan de fokkerij. 
Tijdens de lunch en het middaggedeelte werden alle pups uit de twee outcrossnesten en hun eigenaren 
uitgenodigd voor een informele kennismaking. Door de NVSW waren een aantal trim- en 
vachtdeskundigen uitgenodigd om voorlichting te geven over de verzorging van de Poedel/Wetterhoun 
combinatie. 

- Publicaties 
In verschillende bladen zijn artikelen verschenen over de Wetterhoun waarmee ook aan de populariteit 
van ons ras wordt gewerkt. Ook voor de voortgang van het outcrossprogramma bestond veel 
belangstelling en werden complimenten ontvangen over de transparante en nauwgezette uitvoering 
van het Fokkerij-plan. Om de aankeuring van look-alikes en ongeregistreerde Wetterhounen onder de 
aandacht te brengen, werden spotjes op Omroep Fryslân vertoond en werd contact gezocht met 
streekbladen in Friesland. 

- Medische testen voor eerste outcrossnest 
Op 21 november werden de 11 pups uit de Labrador/Wetterhoun combinatie door de dierenartsen 
Walter Strikkers en Annemarie Lub in Enkhuizen getest op HD, ED, ogen, oren, hart, longen etc.  
Alle honden werden geïnventariseerd door leden van de FAC, waarmee ook alle informatie over gedrag, 
karakter en werklust werd verzameld. 

- Aankeuren niet-geregistreerde Wetterhounen en look-alikes 
Op 12 september werd in Sumar (Friesland) een aankeuring door 3 leden van de Jury (Alberts, Rutten en 
Arxhoek) verricht in het kader van het Openstellen van de Hulpboeken.  
Er werden 23 honden voor deze aankeuring aangemeld, waarvan uiteindelijk 18 werden gekeurd. Van 
deze 18 honden kregen 10 honden het predicaat “fokgeschikt”.  
 
 
 

 
 2014 

 
2015  

Aantal dekaanvragen 19 33 waarvan 6 nog ongebruikt 

Aantal dekkingen 14 18 waarvan 5 teven leeg zijn gebleven 

Aantal dekkingen 
mislukt 

7 9  

Outcrossnesten  2 ------ in voorbereiding 

Aantal geboren 
nesten 

12 12  

Aantal geboren pups 84 66  

waarvan reu 34 33  

en waarvan teef 50 33  

Gemiddelde 
nestgrootte 

7 5,5  

Aantal pups 
bemiddeld 

52 44  

waarvan reu 22 25  

en waarvan teef 30 19  

Aantal herplaatste 
honden 

 5 meer dan voorgaande jaren 
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Aantal reuen met 1 
nest 

8 10 Wietze, Roef, Murk Lieuwes fan 't Ruumelshiem, Jurre 
Wille fan 't Ruumelshiem, Douwe fan 't Houn der Hoefje, 
Roebie, Wytze Dauwe fan de Frije Wetters, Jarich, Boaie 
fan 't Houn der Hoefje, Murk 

Aantal reuen met 2 
nesten 

2 1 Campe Tibbe Vroman 

Aantal dekreuen op 
1-1-16 

52 43  

Overleden dekreuen 
in ‘15 

2 4 Jibbe fan 't Aldtjerkster Mar, Doeke, Nanning Kornelis van 
Emelangen, Wietze 

Nesten Fokkersdag 
lente 

10 4  

Nesten Fokkersdag 
herfst 

7 7  

Ziektemeldingen / 
bijzonderheden n.a.v.  
6-jaars-enquête 

27 26 9x likplekken, 6x sterilisatie (teef), 3x sterilisatie (reu),  
2x incontinent na sterilisatie, 2x droge, vervilte vacht na 
sterilisatie, 1x ED operatie, 1x toevallen,  
1x schildklierproblemen, 1x Degeneratieve Myelopathie 

 
- JAARVERSLAG 2015 PUPINFORMATIEDIENST WETTERHOUNEN 

In 2015 zijn er bij de NVSW 12 nesten geboren met in totaal 66 Wetterhoun-pups, 33 reutjes, 33 teefjes. 
We zijn benaderd om pupkopers te zoeken voor 25 Wetterhoun-reutjes en 19 Wetterhoun-teefjes. Het 
was best wat werk, want in de praktijk waren het er wel meer. Verschillende kopers werden door fokkers 
geweigerd en ook wilden niet alle kopers die bij de fokker op het “lijstje” stonden uiteindelijk een pup, 
zodat die alsnog bij ons terecht kwamen. 
Ook dit jaar hebben we veel werk gehad aan het zoeken naar nieuwe baasjes voor herplaatsers. Het 
verdient misschien aanbeveling hier eens wat nader onderzoek naar te doen. Verder kun je je afvragen of 
nieuwe baasjes voor herplaatsers zoeken, behoort tot de taken van de Pupinformatiedienst. 
Het aantal verzoeken om algemene informatie over de Friese honden en de Wetterhoun in het bijzonder 
via telefoon of email is niet bij te houden. Het komt vrijwel dagelijks voor.  
Ook vanuit het buitenland is veel belangstelling, tot de VS, Tsjechië en Rusland aan toe. De Europese 
regelgeving maakt het echter lastig honden naar het buitenland te plaatsen, want ten eerste zien de 
fokkers hun “kinderen” niet zo graag ver weg gaan en in de tweede plaats zijn ze niet blij met het feit dat 
de pups tot hun 15de week bij de fokker of op een “pleegadres” moeten blijven. Daarnaast is het voor een 
buitenlandse pupkoper toch wel een forse verhoging van de prijs, wanneer naast de entingen ook de 
verzorging moet worden betaald. 
Onze aanwezigheid op Fokkersdagen en Clubmatch was erg zinvol. We hebben veel mensen ontmoet en 
konden ingaan op vragen over de Wetterhoun in het algemeen en de wachtlijst in het bijzonder. Het was 
goed om daarom ook daar te zijn. 
Uiteraard heeft ons werk ook enkele lastige aspecten, zoals lastige kopers, kieskeurige fokkers etc. 
Niettemin blijft het een leuke bezigheid, die weliswaar bij vlagen veel tijd kost, maar ook veel voldoening 
geeft. Zeker wanneer enthousiaste kopers en fokkers aangeven, dat ze onze inzet waarderen. 
Tineke Don en Nicolette Vlaming 

- Tot slot: ook in 2015 hebben meerdere vrijwilligers, fokkers en eigenaren zich weer belangeloos ingezet 
om het werk van de Fokadviescommissie te ondersteunen, waarvoor onze hartelijke dank! 
Lineke Molenaar, secretaris FAC-Wetterhoun 

c. Jaarverslag 2015 van de Fokadviescommissie en Pupinformatiedienst Stabijhoun 
Inleiding: de Fokadviescommissie van de Stabijhoun heeft weer een druk jaar achter de rug. Het aantal 
aanvragen voor dektoestemmingen is weer toegenomen. Ook is er blijvende aandacht geweest voor de 
gezondheid en toekomst van de Stabijhoun. Tenslotte zijn er een aantal personele wijzigingen in de 
commissie geweest, die tot het nodige extra werk, inwerken en afstemming hebben geleid. 
Samenstelling: de Fokadviescommissie Stabijhoun is als volgt samengesteld: Hans van den Hoek (voorzitter 
en coördinatie dekaanvragen en dekadviezen), Dirk Loots (secretariaat) - tot 1/1/2016, Marijke Teusink 
(dekadviseur Friesland, Groningen en Drenthe), Jack Tomson (dekadviseur Noord- en Zuid-Holland, Utrecht 
en Flevoland), Jan Vat (dekadviseur Gelderland en Overijssel), Angélique Plasman (dekadviseur Zeeland, 
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Noord-Brabant en Limburg) - tot juni 2015, Wendy Colijn (dekadviseur Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) 
- vanaf september 2015, Peter van Esch (dekadviseur Internationaal) - vanaf september 2015, Ieke 
Stemerdink (Pupinformatiedienst teefjes), Truus Wierda (Pupinformatiedienst reutjes), Marianne van Dam 
(melding ziekte en overlijden), Francis Otten (melding en advies PDA). 
De commissieleden hebben in 2015 7x vergaderd in Putten. Daarnaast was er tussentijds regelmatig overleg 
per email en telefoon. 
Onderwerpen (in willekeurige volgorde): 

 Samenstelling Fokadviescommissie - In de loop van het jaar zijn de vacatures ingevuld en is een aanzet 
gemaakt in de (her)verdeling van de taken. Dirk Loots heeft per 1 januari 2016 de FAC verlaten. 

 Dektoestemmingen en dekadviezen - Dit jaar was er een sterke toename van het aantal aangevraagde 
dektoestemmingen en dekadviezen. Dekberichten worden na 4 weken op de website geplaatst. 

 Pupinformatiedienst - In 2015 varieerde de wachtlijst voor pups tussen de 200 en de 300 (31/1: 288 - 
16/5: 263 - 25/7: 230 - 28/8: 218 - 24/10: 198). Er is vooral veel vraag naar teefjes vanuit het buitenland 
omdat minder fokkers bereid zijn om pups 15 weken in huis te houden. Dit is een groeiend probleem en 
aandachtspunt voor de FAC. 

 Rasbeschrijving - Voor de website van de Raad van Beheer is de nieuwe rasbeschrijving aangeleverd. 

 Werkgroep Fokbeleid - In verband met de groeiende gezondheidsproblematiek en de toename van 
inteelt- en verwantschapspercentages wordt een werkgroep samengesteld, die zich met het toekomstige 
fokbeleid gaat bezig houden. Ter voorbereiding wordt aan een student van de Universiteit Wageningen 
gevraagd om een stamboomanalyse van de Stabijhoun te maken. 

 Internationaal - In verband met een situatie van “double mating” wordt besloten om contracten op te 
gaan stellen (zoals met ASA) voor het juridisch regelen van het eigendom van sperma, dat gebruikt wordt 
bij kunstmatige inseminatie in het buitenland. Als gevolg van een reglementswijziging van de RvB kunnen 
Stabijhounen uit de USA en UK in Nederland (NHSB) geregistreerd worden. 

 Genetisch onderzoek - In 2015 heeft onderzoek van de Universiteit Utrecht geleid tot het vinden van het 
gen, dat de veroorzaker is van Cerebrale Dysfunctie. In verband hiermee wordt in 2015 tijdens meerdere 
NVSW-bijeenkomsten de mogelijkheid geboden voor bloedafname ten behoeve van DNA-onderzoek. 
Helaas heeft het PDA-onderzoek nog niet tot resultaten geleid. 

 Cerebrale Dysfunctie - In verband met de resultaten van het CD-onderzoek worden een aantal wijzigingen 
doorgevoerd. Het VFR wordt aangepast, testen wordt verplicht om te kunnen fokken, dragers mogen niet 
gecombineerd worden, teksten op de website en in de bijsluiter van het koopcontract worden aangepast. 
Omdat nog niet alle honden getest zijn, wordt een overgangsregeling in het leven geroepen: tot 1-1-2016 
volstaat dat één van beide honden CD-vrij moet zijn. Voor het buitenland blijft deze regeling tot 1-7-2016 
van kracht.  
De FAC benadert actief eigenaren wiens reu op de dekreuenlijst staan, maar waarvan de CD-status nog 
niet bekend is. De FAC besluit om in bijzondere situaties de kosten van het CD-onderzoek voor te 
schieten. 

 Fokkerscertificaten - Bij een aanvraag adviseren de FAC-leden over het wel of niet verlenen van de 
certificaten. 

 Fokgeschiktheidskeuringen - Naar aanleiding van nieuwe vragen wordt de procedure voor aankeuringen 
aangescherpt. Aankeuring moet via een georganiseerd evenement met een erkend keurmeester én alleen 
als het lopen van een show echt niet mogelijk is. Daarnaast moet er sprake zijn van honden die waardevol 
zijn voor de populatie, die zich niet op een normale wijze kunnen kwalificeren.  

 Dekreuen - 131 dekreuen op de NL-lijst en 22 dekreuen op de buitenlandse lijst. 

 Rasexamen Stabijhoun - Er is in 2015 geen rasexamen Stabijhoun georganiseerd. 

 ZooEasy - Er zijn definities aangepast en een aantal gegevens zijn gecontroleerd en opgeschoond. Er 
wordt nog nagegaan of er meer aanpassingen nodig zijn. De automatisering van dekaanvragen is in 
voorbereiding. 

 Het Fokkersberaad - Quirine Stassen, universitair docent, en Peter Leegwater, onderzoeker op het 
research laboratorium, beiden van het Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren in Utrecht, 
hebben uitleg gegeven over de Celebrale Dysfunctie (=neuro) en de DNA-test die daarvoor ontwikkeld is. 

 Fokkerscursus - Ook dit jaar is weer door een aantal leden van de FAC-Stabijhoun een bijdrage geleverd 
aan de Fokkerscursus. 

 

 

http://www.uu.nl/organisatie/faculteit-diergeneeskunde/organisatie/departementen/geneeskunde-gezelschapsdieren
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 2015 2014 2013 2012 Opmerkingen 

Dekaanvragen 126 98 87 93 
Een toename van meer dan  
25% t.o.v. 2014 

Dekkingen 73 75 81 82  

Leeggebleven [%] 21,9 18,9 14,8 18,0 (=16 dekkingen) 

Geboren nesten 54 64 66 67  

Geboren pups 350 418 412 461  

reuen 175 209 214 227  

teven 175 209 198 234  

Nestgrootte 6,5 6,0 6.2 6,9  

Pups bemiddeld 229 222 229 289  

reuen 121 121 130 157  

teven 108 101 99 132  

Herplaatste honden 18 9 9 13  

Reuen met 1 nest 35 40 31 24 Zie bijlage voor details 

Reuen met 2 nesten 6 10 11 11 Zie bijlage voor details 

Reuen met 3 nesten 1 0 3 7 Aike Jesse van de Schaopdiek 

Reuen met 4 nesten 1 1 1 0 Bram Beike fan de Bokstêde 

Nesten Fokkersdag 1 29 30 32 37  

Nesten Fokkersdag 2 30 33 34 28  

Ziekmeldingen 12 21 20  4x EP; 6x ED; 2x PDA 

Uitgevoerde DNA-test 
Cerebrale Dysfunctie 

376    waarvan 332 vrij en 44 drager 

 
Bijlage: specificatie reuen met 1 of 2 nesten 

 

Reuen met 1 nest 35 Abe Jelke Fân Bûten Út, Aiko Foppe Út it suden, Aldert Hajo fan 
'e Nije Swemmer, Alger, Arjen Hylke Út it suden, Arno-Yanis 
vom Eichenberger-Hof, Bartelt Boica fan de Moaie Hôvingen, 
Borke Tibbe fan è Nije Leane, Douwe, Douwe Boyke fan ’t 
Molenaars Hiem, Edme-Sil fan de Haersterwei, Feike fan ’t 
Foksfamylje, Fienorro fan it Heidehiem, Floris Jippe fan it 
Heidehiem, Gart Melle fan it Driuwende Hûs, Gijs-Ymte fan ’t 
Peelhiem, Gys Eko Wâlt fan de Moaie Hôvingen, Heiko v ’t 
Hondsdraf, Jaitze, Jarich van de Eenhoornleijn, Jesse Bram 
fan'e Âlde Leane, Jisse van Holwerda Sathe, Kjeld van Holwerda 
Sathe, Marrondales Hessel, Melle Alger van de Wagenschuur, 
Menno, Rakker, Rintje Woppe van de Eenhoornleijn, Sibbe 
Chess fan it Polderhiem, Sieuwke Ruard fan it Wide Doarp, 
Sjoerd uit dun Birrekoal, Syb, Thorkel van de Houterd, Warbere 
Jari van de Eenhoornleijn, Ymte 

Reuen met 2 nesten 6 Aaron Blitz fan è Nije Leane, Abel Beau fan Dútser Lânsdouwe, 
Anco, Aron-Joschi vom Eichenberger-Hof, Doeke Sam van 't 
Hollandse Hout, Siem Jerre Fân Bûten Út 

 

d. Jaarverslag Jacht- en Werkcommissie 2015 
Terugblik algemeen 
Langzaam maar zeker komen de veranderingen in de manier van werken van de JWC in beeld. Ook in 2015 
zijn leden van de NVSW met diverse workshops “verleid” om de aangeboren werkeigenschappen van hun 
Stabij- of Wetterhoun te benutten. Die workshops krijgen meer en meer het karakter van trainingsdagen 
voor een specifiek doel, zoals een Zweetwerkproef of Working Test, zoals in het overzicht van de 
jaaractiviteiten van de JWC is te zien. De onderlinge Working Test die gepland was op 10 oktober kon niet 
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doorgaan vanwege te weinig belangstelling, maar de onderlinge Zweetwerkproef van 27 december, 
georganiseerd in samenwerking met Dick Greve en twee leden, was zeer snel volgeboekt. De deelnemers 
aan die proef zien graag dat dit een vast onderdeel wordt op de jaaragenda van de vereniging. De JWC zal 
voor 2016 overwegen of en zo ja wanneer deze proef opnieuw gehouden gaat worden, zodat deze goed 
aansluit op de opbouw van de JWC-activiteiten richting officiële Jachthondenproeven. 
Zweetwerk is een discipline binnen de Jachthondensport die de laatste jaren sterk in opkomst is binnen 
onze rasvereniging. Daar waar onze rassen het in de reguliere KNJV-proeven en wedstrijden het vaak 
afleggen tegen de snelle Retrievers en Staande honden van speciaal daarvoor gefokte werklijnen, komen 
goed tot hun recht in die takken van sport waar zorgvuldigheid in het bereiken van een doel belangrijker is 
dan snelheid, zoals het Zweetwerk. Ook in 2015 was het Zweetwerkweekend voor beginners weer een 
groot succes en was er voor de gevorderden een Zweetwerkterugkomdag. Op diverse plaatsen in Nederland 
ontstaan oefengroepjes van NVSW-leden om het geleerde in praktijk te brengen en te onderhouden. 
In 2015 is gebleken dat de JWC zowel beginners als gevorderden weet te interesseren voor haar 
activiteiten. De kennismakingsdag Jachthondentraining en de workshop “Gehoorzame hond” waren 
opnieuw populair, maar ook de specifieke trainingsdagen (markeren, waterwerk, meervoudige apport) 
beginnen aan te trekken qua belangstelling. Een aandachtspunt is dat de commissie meer (assistent-) 
trainers nodig heeft om voldoende activiteiten te kunnen blijven organiseren. 
De JWC is ook weer zichtbaar aanwezig geweest op de Fokkersdagen en Clubmatch van de vereniging. De 
aanwezige commissieleden fungeerden daar als vraagbaak voor de leden. Leden weten de JWC overigens 
ook via e-mail goed te vinden voor het stellen van vragen over opvoeding, gedrag en training. In het 
clubblad zijn ook steeds artikelen en verslagen van de JWC te vinden. 
De aandacht voor de puppy-testen van Stabijhounen moet nog toenemen onder fokkers. Maar er zijn dan 
wel meer leden voor nodig die opgeleid willen worden tot tester, want de capaciteit vanuit de JWC is te 
beperkt. In 2015 waren er 3 puppy-testen gepland waarvan er één niet door kon gaan vanwege de extreme 
hitte die dag (dit zou de testuitslagen beïnvloeden). Naar aanleiding van dit lage aantal worden in 2016 alle 
fokkers van Stabijhoun waarvan de dekking vermeldt staat op de website van de NVSW per mail 
geattendeerd op de puppy-test. De uitslagen van de puppy-tests worden enerzijds gebruikt om de 
vereniging meer informatie te geven over het huidige karakter van de Stabijhoun en anderzijds om de 
fokker een handvat te geven voor het maken van een goede match met de nieuwe eigenaar. Evaluatie van 
de Stabijhoun Puppy-test vindt eind 2016 plaats. 
In 2015 is de JWC de weg van het gebruikmaken van moderne, digitale communicatiemogelijkheden verder 
ingeslagen. Om reistijd en kosten te besparen is de JWC overgestapt op video-conferencing via het 
programma Vsee. Nog maar één vergadering heeft plaatsgevonden op de fysieke vergaderlocatie in Putten. 
Daarnaast is het adhoc overleggen via de chat-applicatie “Telegram” geïntroduceerd. Dit is vooral handig 
voor het bespreken van actuele vraagstukken en het afstemmen/organiseren van zaken in de aanloop naar 
een bepaalde activiteit. 
Samenstelling commissie 
Hanneke Dijkman heeft in 2015 definitief afscheid genomen als lid van de JWC. De vereniging heeft haar 
middels onze voorzitter Chris Hofkamp bedankt voor al het werk dat zij gedurende 10 jaar voor de JWC 
heeft verricht en haar tot Lid van Verdienste benoemd. De JWC heeft afscheid van haar genomen met een 
gezellig etentje. Samen met Janette Haring blijft zij nog wel de Stabijhoun puppy-testen coördineren en 
werkt ze als tester. Truus Vernhout had haar taken als secretaris al vanaf 2014 overgenomen. 
In het najaar heeft Philip Modijefsky besloten de JWC te verlaten, zodat er een vacature is ontstaan. 
In 2015 bestond de JWC uit de volgende personen: Anjolien Kooreman: voorzitter, Truus Vernhout: 
secretaris, Bart Kruijt: algemeen lid, Marianne van Dijk: algemeen lid, Philip Modijefsky: algemeen lid (eind 
2015 afgetreden), Hanneke Dijkman: algemeen lid (eind 2015 afgetreden), Janette Haring: algemeen lid. 
Voor alle JWC-leden geldt dat ze vragen van leden beantwoorden, voorlichting geven, trainingen verzorgen 
tijdens door de JWC/NVSW georganiseerde activiteiten of daarbij assisteren. Specifieke taken zijn onderling 
verdeeld (financiën, trainingsopzet, organisatie activiteiten, regelen inschrijvingen e.d.). 
Beleid 
De JWC heeft 4 keer vergaderd in 2015 en wel op de volgende avonden: 5 maart (Vsee), 2 mei (Vsee),  
5 september (Vsee), 26 november (De Aker, Putten). 
Terugkerende onderwerpen op de agenda waren: 

 Strategie om leden te activeren de talenten van hun hond te ontdekken en te benutten. 

 Bemensing JWC-activiteiten. 

 Communicatie met leden via clubblad, nieuwsbrief en social media. 

 Beleid richting officiële Werk- en Jachthondenproeven. 
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Activiteiten 
In 2015 heeft de JWC de volgende activiteiten voor leden georganiseerd: 

 7 februari: terugkomdag Zweetwerk (vervallen vanwege te weinig aanmeldingen) 

 28 februari: workshop “Gehoorzame hond” (18 deelnemers, volgeboekt) 

 1 maart: workshop “Gehoorzame hond” (17 deelnemers, volgeboekt) 

 8 maart: terugkomdag Zweetwerk (8 deelnemers, volgeboekt) 

 15 maart: kennismaking Jachthondentraining (18 deelnemers, volgeboekt) 

 28 maart: WT trainingsdag “Markeren voor beginners” (16 honden, volgeboekt) 

 12 april: WT trainingsdag “Markeren voor gevorderden” (11 deelnemers) 

 18 april: informatiemiddag “Een puppy in huis” (36 deelnemers) 

 9 mei: WT trainingsdag “Verloren zoeken” (10 deelnemers) 

 14 juni: WT trainingsdag “Waterwerk” (5 deelnemers) 

 13 september: WT trainingsdag “Meervoudige apport” (6 deelnemers) 

 10 oktober: 3e onderlinge Working Test (vervallen vanwege te weinig aanmeldingen) 

 24 oktober: informatiemiddag “Angst voor vuurwerk en harde knallen” (23 deelnemers) 

 13-15 november: Zweetwerkweekend voor beginners (12 deelnemers, volgeboekt) 

 27 december: 1e onderlinge Zweetwerkproef (20 deelnemers, volgeboekt) 
PR en publiciteit 
De JWC heeft een inhoudelijke bijdrage geleverd aan het nieuwe puppyboek. 
Van (bijna) elke JWC-activiteit is door een deelnemer een artikel geschreven voor in het clubblad en voor op 
de website, vergezeld van enkele foto's van de betreffende dag. 
Alle activiteiten van de JWC zijn behalve op de website van de NVSW en in het clubblad ook aangekondigd 
op Facebook (Trainen met de Stabij- en Wetterhoun) en ook de verslagen zijn via deze media gepubliceerd. 
Financiën 
Om deelname voor zoveel mogelijk leden mogelijk te maken, worden de inschrijfkosten voor JWC-
activiteiten zo laag mogelijk gehouden (kostendekkend). De trainers zijn vrijwilligers en ontvangen alleen 
een reiskostenvergoeding en voor de terreinen en locatie De Aker moet een bedrag worden betaald. In 
2015 is er meer ingekomen dan dat er is uitgegeven. Dat is vooral te danken aan de beperking van de 
reiskosten door de andere manier van vergaderen. 

 
 

e. Jaarverslag PR- en evenementencommissie 
Ook dit jaar hebben we weer de nodige evenementen bezocht om onze mooie rassen te promoten. 
Daarnaast waren er natuurlijk weer de Kampioenschapsclubmatch en de beide Fokkersdagen.  

 Zowel de eerste Fokkersdag als de Clubmatch waren weer een succes. De inschrijvingen van de Clubmatch 
lopen wat terug maar dat is overal een probleem. Jammer maar we doen er alles aan om zoveel mogelijk 
inschrijvingen te krijgen.  
De tweede Fokkersdag was een bijzondere deze keer. De beide outcrossnesten zijn uitgebreid bekeken en 
de look-alikes die aangekeurd waren en goedgekeurd hebben hun stamboom gekregen. Voor ons als 
commissie een hele klus om alle ringen bemand te krijgen want het waren er maar liefst negen. De 
belangstelling was groot en er is dan ook een mooi begin gemaakt met de outcross van de Wetterhounen. 

De evenementen die we dit jaar bezocht hebben werden over het algemeen goed bezocht en er komen ook 
regelmatig puppy aanvragen uit voort. 

 We zijn begonnen met het Animal Event. Dit jaar maar één dag omdat de andere rasvereniging ook had 
ingeschreven en men maar één stand per ras wilde hebben. Goed bezocht en altijd perfect georganiseerd. 
De Farm en Countryfair in Aalten is ook weer een succes geweest. Veel bezoekers en een geweldige fair. 

 De Erkemederhondendag hebben we dit jaar door omstandigheden niet kunnen bijwonen en op het 
Boerderijenfestival in Orvelte hebben we ook niet gestaan.  
Jammer maar het was zulk slecht weer dat we onze mensen en honden er niet aan bloot wilden stellen. 
Extra jammer omdat de organisatie besloten heeft er niet mee door te gaan. 

 De Beleef Landlevendagen waren ook weer een groots spektakel. Altijd héél véél bezoekers en zeer 
geïnteresseerde bezoekers. Het is altijd in het Openlucht Museum dus een dubbele attractie voor de 
mensen die komen. Een echte aanrader. 

 De Vrijwilligersdag was dit jaar op een andere locatie. Aan het Erkemederstrand. Een ideale plek. Een 
grote tent en water. De vrijwilligers en honden hebben zich prima vermaakt.  



  13 

Naast de nodige versnaperingen en aan het eind een barbecue heeft Jantiena een workshop 
hondenspeeltjes maken gegeven. Ook kon een ieder die het leuk vond snuffelmatten maken. Een hele 
mooie dag met mooi weer. Volgend jaar weer. 

 Als afsluiting van de evenementen de Winner. Jammer dat de belangstelling van het publiek steeds 
minder wordt. De mensen die komen hebben over het algemeen hun eigen ras en veel buitenstaanders 
komen er niet. Heeft ook te maken met internet en de hoge toegangsprijzen en parkeergelden denk ik. 

Veel dank aan de vrijwilligers die aan deze evenementen hebben meegeholpen en ook nu hebben weer een 
aantal mensen toegezegd in de toekomst te willen helpen. We kunnen altijd mensen gebruiken om niet een 
klein aantal vrijwilligers voor alles op te laten draaien. Hoe meer vrijwilligers verspreid over het land hoe 
minder er gereisd hoeft te worden. 
Volgend jaar gaan we proberen een paar evenementen in andere delen van het land te bezoeken. Veel 
speelt zich nu af in het oosten. Suggesties zijn altijd welkom. 
Nogmaals veel dank aan al diegenen die hebben geholpen in de ringen en in de stand. 
Ineke Bosboom, PR, evenementen en vrijwilligers. 
  

f. Jaarverslag van de Geschillencommissie over 2015 
De samenstelling van de Geschillencommissie bleef dit jaar wederom ongewijzigd en was als volgt:  
Kunda Zeilemaker - voorzitter, Rob Roctus - secretaris, Kees Tuit - lid. 
Aftredend en herkiesbaar was mevr. Zeilemaker en bij het ontbreken van tegenkandidaten werd zij 
automatisch herkozen. 

 Eind 2014 kreeg de GC een klacht over een commissielid van de NVSW, ingediend door een fokker. 
Hoewel het niet bij de taak van de GC hoort om klachten te behandelen, hebben we daar in dit geval een 
uitzondering voor gemaakt omdat de indiener nogal ontdaan was door de kwestie. 
De GC meende echter, na bestudering van de informatie en toepassen van het “hoor en wederhoor” 
principe, in 2015 de klacht niet ontvankelijk te moeten verklaren aangezien de kern van de klacht niet 
ondersteund werd door voldoende bewijs. 
De indiener van de klacht was het hier niet mee eens en heeft haar klacht in 2015 alsnog bij het bestuur 
van de NVSW neergelegd. Wordt wellicht vervolgd. 

 In september ontving de GC een bericht met daarin de klacht van een nieuw lid, waar in deze aangaf zich 
onheus bejegend te voelen door een mail van de penningmeester van de NVSW. 
Ook hier geldt dat het niet tot de taak van de GC behoort om dit soort klachten te behandelen. Daarom is 
deze niet in behandeling genomen. 

 In oktober werd de GC een geval voorgelegd betreffende vergoeding van medische kosten die gemaakt 
werden voor de behandeling van een pup. Omdat het hier om een geschil gaat tussen een lid van de 
NVSW en een fokker, konden we ook deze klacht niet in behandeling nemen. We hebben de indiener 
geadviseerd de kwestie voor te leggen aan het bestuur van de NVSW. 

 In dezelfde maand heeft de GC een lid van de NVSW telefonisch geadviseerd betreffende een vraag van 
een niet volledig ingevuld overdrachtsformulier van een pup. Voor alle duidelijkheid, het betreft hier geen 
geschil of klacht. 

 In juni werd de GC een geval voorgelegd betreffende een waarschuwing en een berisping, opgelegd door 
het bestuur van de NVSW aan een lid/fokker van de vereniging. Het lid ging hier niet mee akkoord en 
aangezien het hier een geschil betreft tussen een lid van de NVSW en het bestuur, heeft de GC dit geschil 
in behandeling genomen. Omdat het bestuur aangaf de zaak nog eens juridisch te willen laten 
onderzoeken door een advocaat, werd afgesproken eerst de uitkomst hiervan af te wachten.  
De bevindingen van de advocaat werden pas in november meegedeeld aan de GC en de indiener van het 
geschil. Hoewel er wat verzachtende omstandigheden waren waarom dit zo lang geduurd heeft, verdient 
dit volgens de GC geen schoonheidsprijs. Zonder in detail op deze zaak in te gaan (om zo de privacy van de 
indiener te beschermen), was het uiteindelijk zo dat de eerder opgelegde waarschuwing en de berisping 
op formele gronden teruggedraaid werden. Belangrijkste reden was dat het sanctiebeleid van de NVSW 
juridisch gezien verbeterd zou moeten worden.  
Volgens de brief van het bestuur aan de indiener en de GC zal het bestuur hiertoe tijdens de ALV van 2016 
voorstellen aan de leden doen. 
Namens de Geschillencommissie, de secretaris R. Roctus 
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5. Financiële zaken  
a. Verslag Kascommissie 

 
 

b. Goedkeuring jaarverslag 2015 van de penningmeester (met toelichting) 
M.i.v. 1 januari 2015 heb ik de financiële administratie overgenomen van de vorige penningmeester. 
Dankzij de vele activiteiten binnen de vereniging bleek het nogal een omvangrijke boekhouding te zijn. 
Gelukkig was de vorige penningmeester steeds bereid mij te helpen. Als Tom Bouma mijn telefoonnummer 
weer eens in zijn nummermelder ziet neemt hij nog steeds de telefoon op. 

 Het jaar 2015 is afgesloten met een positief exploitatieoverschot, de liquiditeitspositie van onze 
vereniging is goed. 

 Mede door een toename van het aantal leden, opbrengsten uit tal van verenigingsactiviteiten zoals JWC, 
Pupinformatiedienst, webwinkel, de PR-kar en vele andere hoeft de contributie al vijftien jaar lang niet te 
worden verhoogd. Welke andere vereniging kan dat zeggen! De contributie blijft gehandhaafd op € 30,-- 
voor leden, € 9,-- voor gezinsleden en € 37,50 voor leden met de NVSW-ZooEasy online leesversie.  
Op 31-12-2015 had de NVSW 2942 leden. 

Mocht u vragen hebben over het financiële verslag dan gaarne per e-mail: penningmeester@nvsw.nl. 
Arnold Borggreve, penningmeester 
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c. Vaststelling begroting en jaarplan 2017 

Financieel overzicht Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen 2015 

              

Lasten Rek. 2014 Rek. 2015 Beg. 2015 Beg. 2016 Beg. 2016 Beg. 2017 

  31-12-2014 31-12-2015     Bijgesteld   

Inkoop 5.432 6.577 5.500 5.500 6.500 6.500 

Verenigingskosten 35.413 33.074 31.000 31.000 31.000 31.000 

Bestuurskosten 7.036 6.969 6.500 6.500 7.000 7.000 

Fokadvieskosten 32.645 35.792 32.000 32.000 32.000 32.000 

JWC kosten 7.401 5.136 2.000 2.000 2.000 2.000 

Ledenadministratie 3.474 5.013 3.500 3.500 5.000 5.000 

Clubblad 14.594 13.283 14.500 14.500 21.000 21.000 

Publiciteit en Promotie 6.235 5.075 5.000 5.000 5.000 5.000 

Clubmatch 8.761 9.969 9.000 9.000 9.000 9.000 

Fokkersdagen 13.642 13.425 14.000 14.000 14.000 14.000 

Diversen 231 959 1.000 1.000 1.000 1.000 

Saldo voordeel  2.698 1.152 0 0 0 0 

  137.562 136.424 124.000 124.000 133.500 133.500 

Opbrengsten 0 0 0 0 0 0 

Contributie 89.525 93.388 85.000 85.000 90.000 90.000 

Fokadvies 24.893 19.417 22.500 22.500 22.500 22.500 

Clubmatch 7.530 6.581 7.500 7.500 7.500 7.500 

Verkopen (kar en 
webwinkel) 8.279 8.359 7.500 7.500 8.500 8.500 

JWC 5.807 6.364 0 0 0 0 

Diversen + advertenties 
clubblad 1.527 2.317 1.500 1.500 5.000 5.000 

Saldo nadeel 0 0 0 0 0 0 

  137.562 136.424 124.000 124.000 133.500 133.500 

              

Balans Debet 31-12-2014 31-12-2015   Balans 31-12-2014 31-12-2015 

Centrale Kas 30 0   
Saldo 
Kapitaal  51.844 52.956 

Kas PR  54 160   Krull-fonds 2.667 3.267 

Postbank 3228800 1.194 3.541   
Outcross 
Wetterhoun 1.369 3.369 

Postbank 857910 511 1.887   
Genenpool 
Stabijhoun 1.369 3.369 

Postbank spaarrekening 44.354 58.413   Evenementen   6.250 

Deutsche Bank Friesland 23 0   
Saldo 
kapitaal  57.249 69.211 

Debiteuren 2.610 0         

Voorraad webwinkel 7.998 4.023         

Voorraad bij PR en in kar 4.421 4.790   
Vooruit 
ontvangen 562 2.353 

Voorraad pupmappen 0 0         

Voorraad onderscheidingen 495 345   Crediteuren  4.835 1.595 

Inventaris 957 0         

                                Totaal 62.646 73.159     62.646 73.159 

Getallen in de grijze 
kolommen zijn vastgesteld 
op de vorige AV           0 
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8. Aanpassing statuten en reglementen van de Nederlandse Vereniging voor Stabij- en 
Wetterhounen: 

a. Voorstel aanpassing statuten  
In verband met het sanctiebeleid binnen de bovengenoemde vereniging en de bevoegdheid van bestuur en 
Algemene Vergadering daarin, acht het bestuur van de vereniging het noodzakelijk om de statuten op het 
punt van de bevoegdheden van het bestuur en de Algemene Ledenvergadering aan te passen. 
Het zal dan met name artikel 8 van de statuten van de vereniging zijn, waarbij het gaat over de 
bevoegdheden van het bestuur. Het bestuur is volgens de tekst van de statuten belast met het besturen 
van de vereniging en is bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen. 
Binnen het bestuur bestaat de wens om het sanctiebeleid binnen de vereniging in één statutaire regeling 
vast te leggen en duidelijkheid te scheppen in de mogelijkheid om sancties op te leggen aan leden van de 
vereniging wanneer deze leden de statuten, het huishoudelijk reglement en/of andere reglementen 
schenden. 
Het zal daarbij zo zijn dat er tegen een beslissing van het bestuur ten aanzien van een (vermeende) 
schending van de statutaire regelingen en/of de reglementen, beroep mogelijk moet zijn. Dit beroep zal 
kunnen worden ingesteld bij de Geschillencommissie. 
 
Het bestuur stelt voor om de tekst van artikel 8 van de statuten van de vereniging uit te breiden met een  
lid 8 dat luidt als volgt: 
a. Het bestuur is bevoegd om sancties op te leggen aan ieder die lid is van de vereniging, hetzij als gewoon 
lid, hetzij als buitengewoon lid, hetzij leden van verdienste, hetzij als erelid, hierna allen te noemen: “lid”, 
indien door het bestuur is vastgesteld dat het betreffende lid de regelingen zoals vastgelegd in de statuten, 
en/of de reglementen van deze vereniging en/of de statuten, reglementen en wettige besluiten van de 
Raad van Beheer heeft overtreden. 
b. Het bestuur zal in dat geval schriftelijk, per aangetekend schrijven, aan het betreffende lid een met reden 
omklede sanctie opleggen. Deze sancties kunnen zijn: waarschuwing, berisping, schorsing voor de maximale 
duur van zes maanden dan wel onmiddellijke ontzetting van het lidmaatschap als ook genoemd in artikel 6 
lid d.  
c. Tegen deze beslissing van het bestuur staat beroep open bij de Geschillencommissie. Dit beroep dient 
schriftelijk bij aangetekend schrijven te worden ingesteld binnen zes weken na dagtekening van de 
beslissing van het bestuur. 
 

b. Voorstel tot aanpassing van het huishoudelijk reglement 
In vervolg op het bepaalde in artikel 4 van de statuten van de Nederlandse Vereniging Stabij- en 
Wetterhounen, hierna te noemen: “de vereniging”, zijn bestuursleden en leden van de tot de vereniging 
behorende commissies binnen bestuurs- en/of commissievergaderingen niet bevoegd te stemmen over 
zichzelf en/of familieleden (tot en met de tweede graad), samenwonende partners en hun familieleden 
daarbij inbegrepen alsmede hun honden. 

Tevens is het de wens van het bestuur om in het huishoudelijk reglement op te nemen dat tenminste 
jaarlijks het bestuur zich beraad op de hoogte van het dekgeld en de pupprijs, en dat tevens op iedere 
Algemene Vergadering de hoogte van het dekgeld en de puprijs op de agenda worden gezet. 
Het bestuur zou daarom artikel 15 sub 2 van het huishoudelijk reglement van de vereniging willen 
aanvullen als volgt: 

 zich onthouden van stemming over zichzelf en/of familieleden (tot en met de tweede graad), 
samenwonende partners en hun familieleden daarbij inbegrepen alsmede hun honden. 

Ten aanzien van het tweede punt, zou het bestuur artikel 9 van het huishoudelijk reglement willen 
aanvullen als volgt: 
l. Het dekgeld en de pupprijs. 

Tekstuele aanpassingen in het huishoudelijk reglement. 
Bij agendapunt 11 van de AV van 25 juni 2016 komt het ledenvoorstel van tot organisatie veranderingen 
binnen de NVSW (ingediend door mw. A. Douma) aan de orde. Naar aanleiding daarvan wenst het bestuur 
een aantal begrippen in bijlage C van het huishoudelijk reglement (De Geschillencommissie) tekstueel aan 
te passen. 
Voorstel wijziging huishoudelijk reglement, bijlage C 
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Bij “Samenstelling”: 
• 2. “….aangaande de NVSW….” wijzigen in: “….aangaande een lid van de vereniging en het bestuur van de 

NVSW….” 
Bij “Taakstelling”: 
• 3. “klacht” wijzigen in “geschil” 
• 4. “….neemt geen beslissing….” wijzigen in: “….doet geen uitspraak….” 
• 5. “….beslissingen….” wijzigen in “….uitspraken….” 
 

c. Voorstel tot aanpassing van de verenigingsfokreglementen (VFR) Stabij- en Wetterhoun 
Het is de wens van het bestuur dat er duidelijk in het fokreglement zowel van de Stabij- als van de 
Wetterhoun wordt opgenomen dat een teef niet mag worden gedekt, resp. een reu niet mag dekken 
zonder voorafgaand positief advies van de betreffende fokadviescommissie. 

Daartoe dient het VFR voor de Stabijhoun en het VFR voor de Wetterhoun als volgt te worden aangevuld: 
Artikel 2.1 toevoeging vijfde alinea: 
“Een teef mag niet worden gedekt, resp. een reu mag niet dekken, zonder voorafgaand schriftelijk positief 
advies van de betreffende fokadviescommissie zoals omschreven in het huishoudelijk reglement van de 
Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhoun”. 
 

11.Voorstellen van leden  
1.Voorstel dekreuen van niet-leden op de dekreuenlijst van de NVSW (voorstel van Jovka 

Pauwels en Ellen Kraaij): 
De populatie Wetterhounen is erg klein. Zo klein, dat de NVSW het zich eigenlijk niet kan veroorloven om 
dekreuen kwijt te raken. "Kwijt" te raken omdat mensen geen behoefte hebben om lid te worden van de 
NVSW (of de andere rasvereniging). Om te voorkomen dat deze dekreuen bij de fokkers onbekend en 
daardoor dus ongebruikt blijven, is het misschien een idee om deze reuen toch toe te voegen aan de 
dekreuenlijst van de NVSW. Dit tegen een jaarlijkse, administratieve vergoeding, want anders is het niet 
eerlijk naar de NVSW-leden met een dekreu. Een administratieve vergoeding van bijvoorbeeld 10 à 15 euro 
per jaar. Uiteraard moeten die dekreuen wel voldoen aan alle eisen die de NVSW stelt aan een dekreu, 
maar dat spreekt voor zich, lijkt ons.  
Het voorstel luidt dan ook: 
"Het tegen een jaarlijkse administratieve vergoeding plaatsen van reuen op de dekreuenlijst die aan alle 
voorwaarden voldoen, maar waarvan de eigenaar geen lid is van de NVSW." 
 
Reactie van het bestuur: 
Het bestuur staat positief t.o.v. het idee, maar vindt dat dit alleen mogelijk zou moeten zijn: 
- met instemming van de betreffende FAC (i.v.m. voorafgaand gezondheidsonderzoek) 
- tegen een jaarlijkse vergoeding van € 25.- per jaar 
- na ondertekening van een overeenkomst door de eigenaar van de dekreu, waarin o.a. is geregeld dat 
dekking alleen bij een combinatie kan met een positief dekadvies van de betreffende FAC. Tevens zal het 
dekgeld overeenkomstig de richtlijnen van de NVSW moeten zijn. 
 

2.Voorstel organisatie veranderingen binnen de Nederlandse Vereniging voor Stabij- en 
Wetterhounen (N.V.S.W) (voorstel van mw. A. Douma) 

Diemen, 29 maart 2016 
Geachte mede-leden van de N.V.S.W., 

 
Allereerst dit: als u, als lid van de N.V.S.W., zeggenschap wilt hebben over de afspraken binnen onze 
vereniging, dan moet u 25 juni 2016 komen naar de Algemene ledenvergadering (hierna A.L.V.). U moet 
bovendien daar de presentielijst tekenen (Huishoudelijk reglement art. 8 : 7) (van af hier H.h.r.). En ook dit: 
complexe zaken duidelijk opschrijven vereist, dat je in de tekst verschillende lay-out gebruikt. Ik verzoek de 
secretaris van de N.V.S.W. vriendelijk, om er zorg voor te dragen dat deze tekst lay-out niet komt te 
vervallen. Naast gewone lay-out heb ik gebruikt: vet recht = Hoofdzaken en voorstel; vet schuin = citaat; 
onderstreept = tekst uit onze Statuten of H.h.r. Voor onze Statuten en H.h.r. zie onze website, tabblad 
‘Vereniging’; https://www.nvsw.nl/index.php?sp=10.  

 

https://www.nvsw.nl/index.php?sp=10
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Als lid van de N.V.S.W., wil ik graag één van mijn ervaringen binnen mijn vereniging delen met u, mijn 
mede-leden. Niet alleen dat, naar aanleiding van die ervaring, doe ik, hiermee, 12 voorstellen om e.e.a. te 
veranderen binnen mijn vereniging. Ik bedoel verandering van de organisatie van de vereniging (dus hoe 
e.e.a. is georganiseerd). 

 
Waarom? De ervaring die ik bedoel, was dusdanig dat de N.V.S.W. mij gemakkelijk als lid van de vereniging 
kwijt had kunnen raken. Ik ben van mening dat ieder lid van een vereniging, dat uit frustratie zijn/haar 
lidmaatschap opzegt, er één te veel is. Ik voel mij persoonlijk verantwoordelijk om te proberen om dat, voor 
de toekomst, te voorkomen (die opzegging door gefrustreerde leden). Dit voorstel is dus toekomst gericht. 

 
Wie ben ik? Ik ben Annie Douma; lid van de N.V.S.W. sinds ongeveer 2000; in totaal eigenaar van drie 
Wetterhounen (1 overleden); kennelnaam ‘van de Vinkenbrug’. Ik woon in Diemen, in een vrijstaande 
woning, in het buitengebied, met, voor randstad-begrippen, veel ruimte rondom de gebouwen (met hekken 
en water rondom). Mijn man en ik hebben Wetterhounen als erf- en huishonden.  
Overdiemerweg 1, 1111 PN Diemen, 020-4165078, adouma40@planet.nl 
https://www.facebook.com/TransparanteNVSW/?ref=hl  

 
Waar gaat dit over? Mijn ervaring cirkelt rondom een klacht van mij. Dit voorstel gaat niet over de inhoud 
van mijn klacht, maar over de afhandeling ervan. Graag neem ik u mee op mijn reis. Mijn reis met mijn 
klacht door mijn vereniging. Dit om u te laten zien waar er obstakels zijn. Obstakels die door ons, als leden 
van de vereniging, opgeruimd zouden kunnen worden. Zodat, naar ik hoop, er in de toekomst minder 
gefrustreerde leden zullen zijn (die mogelijk als lid zouden kunnen afhaken). 

 
Waarom ga je er niet mee naar het bestuur? Een vereniging is een groep leden. Sommige leden bekleden 
een functie (commissielid, bestuurslid etc.). Met mijn klacht was ik bij alle relevante functionarissen van de 
N.V.S.W. Geen enkele daarvan was in staat om voldoende mijn klacht te beantwoorden. Dat is begrijpelijk. 
Het is niet eenvoudig. Wanneer? De ervaring die ik hierboven bedoel, loopt van woensdagavond 9 juli 2014 
tot en met 8 november 2015. Dus 16 maanden lang. Vooraf? Even kort: die bepaalde woensdagavond 9 juli 

2014 heb ik 9 Wetterpups van zes en een halve week oud. 
 

Mijn eerste voorstel voor verandering. Mijn vereniging de N.V.S.W. heeft mij (bij monde van een 
functionaris) op woensdagavond 9 juli 2014 gebeld en donderdag 10 juli geschreven m.b.t. mijn fokbeleid 
tijdens de nestperiode. Dit was door mij niet gevraagd, ongewenst en schadelijk voor mij en voor mijn pups. 
Over dat beleid van de fokker tijdens de nestperiode ‘(..) daar heb je (..als buitenstaander) geen invloed 
op’, zoals een facebook vriend het formuleerde. De fokker moet uiteraard wel binnen de wet blijven 
natuurlijk. 
1. Ik stel voor dat we als leden afspreken dat Fokkers van de N.V.S.W. zelf verantwoordelijk zijn voor 

hun fokbeleid tijdens de nestperiode en dat de vereniging zich daar niet ongevraagd en ongewenst 
telefonisch dan wel schriftelijk mee bemoeit. Ik stel voor dat we dat ook opschrijven. Niet alleen in de 
Statuten en/of het H.h.r., maar ook op onze website. 

 
Reactie bestuur NVSW aan de AV: 
De NVSW wordt door kopers aangesproken als er iets bij een fokker niet goed gaat. Zij verwachten dat en 
het is een reden waarom ze via een rasvereniging een pup kopen. Daarom blijven we ons bemoeien met 
fokkers als we horen dat er iets aan de hand is. In dit geval is het bestuur benaderd door een lid en is er dus 
geen sprake van ongevraagde bemoeienis. 
 
Tweede voorstel. Ik heb over die ongewenste bemoeienis een klacht ingediend bij de Geschillencommissie 
van de N.V.S.W. Die commissie deed ons leden daar verslag van op de A.L.V. van vorig jaar. Ze schrijven aan 
ons (dus aan de leden van de N.V.S.W.): 

 ‘Hoewel het niet tot de taak van de Geschillencommissie hoort om klachten te behandelen (..)’. (zie 
uitnodiging ALV N.V.S.W. 20 juni 2015 blz. 21). 

 En aan mij persoonlijk hebben ze geschreven (d.d. 29 januari 2015): 

 ‘formeel gesproken hoeven we een klacht niet in behandeling te nemen, we zijn immers een 
geschillencommissie (..). 

mailto:adouma40@planet.nl
https://www.facebook.com/TransparanteNVSW/?ref=hl
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 En ook dit : ‘we meenden (..) dat uw klacht weinig erkenning zou krijgen, noch bij ons, noch bij een 
andere instantie (..)’.  

 En ten slotte dit: ‘We willen u er op attenderen dat het geen zin heeft om uw klacht opnieuw in te 
dienen als geschil’. 

 
In ons H.h.r. (dus van de N.V.S.W., versie 2013) staat, in bijlage C punt 2, de taakstelling van de 
Geschillencommissie: Alle geschillen aangaande de N.V.S.W. kunnen aan deze (Geschillen-) commissie ter 
arbitrage worden voorgelegd.  
En in de taakstelling van die betreffende commissie staat: ‘Indien een klacht gericht is tegen een lid van de 
geschillencommissie, (..)’. 

 
Ik heb bij de Geschillencommissie ook een ‘aanvullende klacht’ ingediend, met het verzoek om die ook te 
behandelen. Ik heb het vermoeden (maar weet dat niet zeker) dat mijn ‘aanvullende klacht’ niet door de 
Geschillencommissie is onderzocht. 
2. Ik stel voor dat we als leden afspreken dat de Geschillencommissie voortaan ook klachten behandelt. 

Bovendien, zo nodig, ook aanvullende klachten. Concreet: Alle geschillen en klachten (inclusief 
aanvullende geschillen en klachten) aangaande de N.V.S.W. Ik stel bovendien voor dat we dat 
vastleggen in ons H.h.r. en dat vermelden op onze website. 

 
Reactie bestuur NVSW aan de AV: 
Een geschillencommissie is geen klachtencommissie. Klachten gaan over bejegening en zullen in onderling 
overleg moeten worden opgelost. 

 
Derde voorstel. Over het indienen van een geschil, hebben we als leden ook een voorbehoud afgesproken. 
Namelijk in H.h.r. bijlage C. punt 2 (..) zij eerst – minimaal veertien dagen tevoren – daarvan het bestuur 
schriftelijk op de hoogte stellen. Tijdens mijn ervaring binnen mijn vereniging, heb ik niet gemerkt dat 
iemand werkt volgens die afspraak. Mijn eerste reactie was dan ook dat dat dan kennelijk een overbodige 

afspraak is. Maar, misschien zijn er hele goede redenen, waarom we dit hebben afgesproken. 
3. Ik stel voor dat we deze afspraak onder de loep nemen. 

 
Reactie bestuur NVSW aan de AV: 
De veertien dagen voorwaarde is als filter bedoeld. Er kan sprake zijn van een misverstand en dan kan het 
bestuur dat recht zetten. 

 
Vierde voorstel. Ik heb mijn klacht over die schadelijke bemoeienis, tot drie keer toe ingediend bij het 
bestuur van de N.V.S.W. Niet alleen bij de bestuurders die met elkaar het dagelijks bestuur van de N.V.S.W. 
vormen, maar bij alle bestuurders van de N.V.S.W. https://www.nvsw.nl/index.php?sp=11. (Overigens 
bepalen onze statuten dat het bestuur uit tenminste vijf leden bestaat; art. 8:1).  
Die bestuurders hebben tot drie keer toe bestuursbesluiten genomen over mijn klacht. Ik heb het verslag 
van de bestuursvergadering van 11 september 2015 opgevraagd. Dit is de bestuursvergadering waarin het 
bestuur het finale besluit over deze kwestie heeft genomen. Op mijn vraag om mij die betreffende notulen 
te sturen, heeft het bestuur dit antwoord gegeven: ‘U vraagt ons de agenda en de notulen van de 
bestuursvergadering van 11 september aan u te sturen (..). De besluiten van de bestuursvergaderingen 
staan vermeld op www.nvsw.nl. Besluiten die personen aan gaan, staan daar niet bij i.v.m. privacy. Die 
besluiten worden persoonlijk met betrokkene gecommuniceerd (..)’. 
 
Mijn schriftelijke reactie daarop was: ‘Waar ik ook blij mee ben, is, dat u uw werkwijze aan het papier hebt 
toevertrouwd: (namelijk) ‘de besluiten staan vermeld (..) etc. (zie hierboven). En ook antwoordde ik: 
‘Bestuurders behoren een agenda te maken. Bovendien notulen van hun vergadering. Die notulen worden 
in de volgende vergadering vastgesteld. (..) Dat heet transparantie. Zodat, wanneer, om het even wie, 
vraagt om de agenda en de notulen, bestuurders dat kunnen geven. Waarbij ze natuurlijk nog wel even 
de status van de notulen er bij moeten geven: ‘concept’ of ‘vastgesteld’. Dat u een publieksversie van de 
notulen op de website zet, is een service aan de leden. Maar, het zijn niet de officiële notulen. (..) Zo’n 
zelfde argumentatie geldt voor klachtafhandeling door bestuursleden. (..)  (want ook dat is een 
bestuursbesluit en ook daar geldt transparantie). Als bestuursleden alert zijn en bij het begin van een 
mogelijke klacht, een klager uitnodigt om te komen praten, dan kunnen bestuursleden een officiële klacht 

https://www.nvsw.nl/index.php?sp=11
http://www.nvsw.nl/
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voorkomen. Dat heeft u niet gedaan. Mijn klacht betreft de periode 9 – 27 juli 2014. (..).Met mijn ‘klacht’, 
‘aanvullende klacht’, ‘nieuwe klacht’, heb ik u diverse vragen gesteld. Het is (..) de bedoeling, dat u 
schriftelijk al mijn vragen beantwoord.’ 

 
Het is niet alleen behoren te doen (die transparante manier van werken), er staat ook iets over in onze 
eigen statuten: in artikel 11: 6 wordt gesproken over ‘aantekenen in een notulenboek’ en in art. 12: 2 over: 
‘notulen’. In bijlage B van ons huishoudelijk reglement staat in de taakomschrijving van onze secretaris 
(punt 3): ‘hij houdt de notulen van de vergaderingen in een afzonderlijk daartoe bestemd boek, welke hij 
met de voorzitter, na goedkeuring, ondertekent.’ 
4. Ik stel voor dat we als leden afspreken dat het bestuur transparant werkt. Dat betekent een 

schriftelijke agenda van de bestuursvergadering; bovendien een schriftelijk verslag van die 
bestuursvergadering. Dat verslag wordt in de volgende bestuursvergadering vastgesteld. Op het 
vastgestelde document zet de voorzitter zijn/haar handtekening als zijnde ‘vastgestelde notulen’. Die 
agenda en die notulen zijn openbare stukken (analoog aan Wet openbaarheid bestuur). Een ieder die, 
om het even wat voor een reden, die openbare stukken opvraagt, krijgt die opgestuurd. Als service 
naar de leden (en naar de rest van de wereld), kan een publieksversie van die officiële bestuur 
stukken op de website geplaatst worden. Met daarbij de notitie dat het een publieksversie betreft en 
dat de officiële bestuur stukken op te vragen zijn bij de secretaris van de N.V.S.W. Ik stel bovendien 
voor dat we deze werkwijze van het bestuur schriftelijk vastleggen in ons H.h.r. en het ook vermelden 
op onze website. 

 
Reactie bestuur NVSW aan de AV: 
Ook in het openbaar bestuur zijn openbare en besloten besluitenlijsten. Niet openbaar zijn altijd die zaken 
die over mensen gaan. De besluiten die wel openbaar zijn, worden al op de website gepubliceerd 
 
Vijfde voorstel. In de eerder bedoelde periode (juli 2014 – november 2015), heb ik mij afzijdig gehouden 
van kringen van eigenaren van Stabij- en Wetterhounen. Dat schrijft de algemene code van ethiek voor (als 
je iets uit te praten hebt met iemand hoger in rang, dan blijf je weg van de werkvloer (lees kringen van 
Stabij- en Wetterhounen). Dat is mij door de vereniging (bij monde van het bestuur) kwalijk genomen: ‘Het 
is spijtig dat u zaterdag 25 april niet de moeite heeft genomen om naar de Fokkersdag in Zutphen te 
komen (..). 
 
Omdat het bestuur een besluit nam dat niet strookte met de waarheid, besloot ik een onafhankelijk 
persoon X binnen de vereniging te vinden om schriftelijke feiten te controleren. De vereniging heeft mij 
geantwoord dat: ‘(..) een onafhankelijk iemand, pas werkelijk onafhankelijk is, als hij/zij door beide 
partijen wordt aangewezen en ervaren als onafhankelijk. Wij hebben hier geen enkele behoefte aan.’ 
Daarop besloot ik 3 personen X te vinden. Daar was ik al volop mee bezig toen de vereniging mij op14 mei 
2015 uitnodigde voor een gesprek: ‘(..) om te kijken of we een eind aan deze mailwisseling kunnen 
maken.’ (dan zijn de pups dus al bijna een jaar oud en het doel van het gesprek was niet om onafhankelijk 
te luisteren naar mijn klacht). Mijn antwoord was: ‘Dank u wel. Ik ga er zeker gebruik van maken. (..)‘ik 
ben bezig om een onafhankelijk persoon X te vinden met voldoende tijd en betrokkenheid. Om de 
geschreven teksten (..) te controleren op feiten (..)’. En later schreef ik: ‘(..) ik wil (..) voorkomen dat we 
rond de tafel zitten met welles-nietes verhalen’. 

 
In mijn laatste brief aan alle bestuursleden (18 oktober 2015), heb ik gevraagd om mij (en daarmee alle 
leden van de N.V.S.W.), uit te leggen hoe het bestuur gekomen is tot hun finale besluit (zoals per email aan 
mij medegedeeld op 14 september 2015). Helaas heb ik op deze laatste brief aan het bestuur geen 
antwoord ontvangen.  
5. Mijn vijfde voorstel is, dat we ons, als leden (inclusief al onze functionarissen = commissieleden en 

bestuursleden), allemaal houden aan onze eigen code van Ethiek (huishoudelijk reglement artikel 15). 
Met name: integer zijn en iedereen eerlijk en gelijk behandelen: leden, bestuursleden en 
commissieleden (..), en ook ‘niet handelen op basis van, of anderen informeren over, vertrouwelijke 
informatie’ en ook ‘respectvol en professioneel blijven in de omgang met andere leden’. 

 
Reactie bestuur NVSW aan de AV: 
Met de zin hierboven: ‘Helaas heb ik op deze laatste brief aan het bestuur geen antwoord ontvangen’ wordt 
de indruk gewekt, dat het bestuur niet handelt volgens de code van Ethiek. Het bestuur ontving diverse 
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brieven en mailberichten van Mw. Douma. Deze zijn altijd beantwoord. In september is echter aangegeven 
dat het bestuur niet meer zal reageren op haar brieven en/of mail, als de inhoud er van geen nieuwe feiten 
bevat. In alle reacties is het aanbod tot een gesprek te komen op een door Mw. Douma te bepalen tijdstip, 
herhaald. Daarop is door het bestuur nooit een voorstel ontvangen. 
  
Zesde voorstel. Ik wilde graag tijdens de vorige ALV iets inbrengen. De vereniging heeft mij daarop het 
volgende antwoord gegeven: ‘het huishoudelijk reglement spreekt over een voorstel. De definitie van een 
voorstel is: een plan dat je voorlegt en dat andere mensen mogen goedkeuren of afkeuren. Dat is ook het 
doel van een Algemene Vergadering, besluiten worden voorgelegd aan de leden, die er al dan niet mee 
kunnen instemmen. Het is geen vrije discussie bijeenkomst (..)’. 

 
Ons huishoudelijk reglement artikel 8 spreekt inderdaad over ‘voorstellen’. Die bepaalde definitie van een 
voorstel (zoals de vereniging mij gaf, zie hierboven), heb ik niet terug kunnen vinden in onze statuten en 
H.h.r. Ik neem aan dat het bestuur weet waar we onze definitie van een ‘voorstel’ hebben opgeschreven. 
6. Mijn zesde voorstel is, dat we de lat, v.w.b. voorstellen en de behandeling van die voorstellen in de 

Algemene ledenvergadering, wat lager leggen. Het is nogal niet wat: een plan bedenken, compleet 
maken en zo opschrijven dat de leden alleen nog maar hoeven goedkeuren of afkeuren (zie tabel in 
bijlage). Een tekstvoorstel hierover voor in ons H.h.r., laat ik even aan anderen over. Ik stel wel voor 
dat we die tekst vastleggen en ook op de website vermelden. 

 
Reactie bestuur NVSW aan de AV: 
Zo hoog ligt die lat niet, een voorstel kan ook erg eenvoudig zijn Zie agendapunt 11a 
 
Zevende voorstel. Ik wilde graag een Buitengewone Algemene Vergadering organiseren (zie onze statuten 
artikel 10 : 5). Om die reden had ik de adresgegevens van alle leden van de N.V.S.W. nodig. Die gegevens 
vroeg ik op bij de vereniging. Op basis van de wet bescherming persoonsgegevens kon de vereniging me die 
gegevens niet geven. Ik was daarom genoodzaakt om een facebook pagina te beginnen om in contact te 
komen met mijn mede-leden. Op die pagina vroeg ik o.a. hoe andere leden dat doen (contacten). 
‘Ronselen’ was het antwoord. Daar ben ik echter geen voorstander van (b.v. onder het mom van leuk 
samen een hondenwandeling maken, een mede-lid feiten vertellen met als doel zijn/haar handtekening te 
verkrijgen). Dat kan beter. We zijn daar als vereniging natuurlijk niet uniek in. Daar hebben alle 
verenigingen mee te maken. Andere verenigingen lossen dat op, door een ledenlijst op hun website te 
publiceren, op een niet openbare pagina, achter een wachtwoord. Zoals we dat nu ook al kennen op onze 
website. 
7. Ik stel voor om een ledenlijst op onze website te publiceren op een niet openbare pagina achter een 

wachtwoord.  
 

Reactie bestuur NVSW aan de AV: 
Het bestuur adviseert de leden om dit voorstel niet over te nemen. Het kan o.a. leiden tot het allerlei 
ongevraagde postontvangst van andere leden.  

 
Achtste voorstel. In onze statuten staat in artikel 4 lid 7: ‘gewone leden, gezinsleden (echtgenoot, 
echtgenote, huisgenoten of meerderjarige inwonende kinderen), leden van verdienste en ereleden hebben 
in alle zaken, de vereniging betreffende, stemrecht’. Eerlijk gezegd, heb ik nog nooit zo’n ruime definitie van 
het begrip ‘lid’ gezien. Het strookt niet met het begrip ‘democratie binnen een vereniging’. Het lid dat de 
meeste ‘gezinsleden etc.’ kan verzamelen, heeft het op deze manier voor het zeggen. En bovendien, als 
iemand bij de A.L.V. binnen komt met zijn/haar hele boerenfamilie, hoe controleren we als leden of ze wel 
echt huisgenoten zijn boven de 18 jaar? 
8. Ik stel voor dat we op dit punt onze statuten veranderen, op een manier dat we alleen gewone leden 

hebben (gezinnen kunnen meerdere leden hebben). En daarbij dat een lid één stem heeft. 
 
Reactie bestuur NVSW aan de AV: 
In de praktijk heeft dit nog nooit een probleem opgeleverd, alle leden en gezinsleden staan geregistreerd in 
de ledenlijst. Er wordt bij binnenkomst van de vergadering gecontroleerd. 
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Negende voorstel. In onze statuten artikel 5 staat ‘het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en 
gezinsleden. Zo’n afspraak geldt in verenigingsland als een regel die leidt tot een vereniging met een 
gesloten karakter.  
9. Ik stel voor dat we op dit punt onze statuten veranderen, op een manier dat het leidt tot een 

vereniging met een open karakter. 
 

Reactie bestuur NVSW aan de AV: 
In de praktijk komt het nooit voor dat het bestuur een lid weigert. Toch kan het gewenst zijn om die 
mogelijkheid wel te hebben. Leden die in het verleden geroyeerd zijn, of dreigden te worden, willen we niet 
weer in de vereniging hebben 

 
Tiende voorstel. Over stemmen over voorstellen op de A.L.V het volgende: de statuten (art. 11 : 5) stellen 
dat aanwezige leden (met handtekening op presentie lijst) een stem kunnen uitbrengen. In onze huidige 
tijd hebben we het met z’n allen veel drukker dan vroeger. Een hele dag uittrekken voor het bijwonen van 
de A.L.V. is niet meer voor iedereen weggelegd. Daar zijn we natuurlijk helemaal niet uniek in. Andere 
verenigingen lossen dat op door leden de gelegenheid te bieden om ook schriftelijk hun stem te kunnen 
geven. 
10. Ik stel voor dat we op dit punt onze statuten veranderen, op een manier dat leden hun stem ook 

schriftelijk kunnen inbrengen. Dit door een ander lid te machtigen om namens hem/haar te stemmen. 
Bij de uitnodiging van de Algemene ledenvergadering wordt dan een dergelijk formulier bijgevoegd. 
Leden die op deze wijze stemmen, moeten een kopie van hun geldige legitimatie bijvoegen. 

 
Reactie bestuur NVSW aan de AV: 
Dit artikel is er in het verleden op verzoek van de leden opgenomen, omdat er 10 mensen op een 
vergadering aanwezig waren, met stapels machtigingen. Dit doet geen recht aan de discussie op de 
vergadering en aan het uitwisselen van argumenten. We kunnen dan de vergadering voortaan wel per email 
houden 

 
Elfde voorstel. In H.h.r. art. 8 : 3 hebben we afgesproken dat leden tot 2 maanden voor de datum van de 
A.L.V. voorstellen kunnen indienen. Persoonlijk heb ik geen inzicht in de werkzaamheden achter de 
schermen v.w.b. het op tijd versturen van de vergaderstukken naar de leden (2 weken vooraf). Ik weet dan 
ook niet of het realistisch is om een kortere periode af te spreken. Functionarissen moeten ook verslagen 
inleveren voor de A.L.V. Het is in ieder geval redelijk dat de termijn voor leden en voor functionarissen gelijk 
is. 
11. Ik stel voor om de bedoelde termijn onder de loep te nemen.  

 
Reactie bestuur NVSW aan de AV: 
De termijn geldt voor iedereen en is noodzakelijk om de stukken drukklaar te maken en te laten drukken en 
verzenden. 

 
Twaalfde voorstel. Het zal u niet zijn ontgaan, ik heb een klacht (klachten). Omdat onze relevante 
functionarissen niet in staat waren om deze klacht(en) voldoende te beantwoorden, ligt de behandeling van 
deze klacht(en) automatisch op het bordje van alle leden van de N.V.S.W; dan kom je als vanzelf terecht bij 
‘het hoogste besluitvormende orgaan’ (zoals een facebook vriend het noemde); namelijk bij de Algemene 
Leden Vergadering. 
12. Om het werkbaar te houden stel ik voor dat 3 vrijwillige leden van de N.V.S.W. een tijdelijke 

klachtencommissie vormen met de enkele taak de verdere afwikkeling van deze bedoelde klacht(en). 
Deze vrijwillige leden kunnen, om begrijpelijke redenen, geen leden zijn van de Fokadviescommissie 
Wetterhounen, Geschillencommissie en Bestuur (in brede zin). Bovendien ook niet de familie met wie 
ik samenwerkte en ik zelf niet. Deze tijdelijke klachtencommissie zal z.s.m. schriftelijk alle leden hun 
bevindingen melden. 

 
Reactie bestuur NVSW aan de AV: 
De geschillencommissie heeft de klacht van mevrouw Douma, bij uitzondering, behandeld en afgedaan. Het 
is onwenselijk om nu een ad-hoc commissie in het leven te roepen die de klacht nogmaals moet behandelen. 
 
Ik groet u vriendelijk, Annie Douma 
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Bijlagen: Lijst met voorstellen voor goedkeuring dan wel afkeuring. Graag invullen, tekenen en tijdens de 
ALV geven aan onze secretaris. 
 
Reactie bestuur NVSW aan de AV: 
Het bestuur wijst onderstaand formulier af. Er wordt gebruik gemaakt van ‘stemkastjes’, waardoor de 
anonimiteit van de stemming een feit is. Tevens is de uitslag van de betreffende stemming direct zichtbaar. 
 
 
 
Bijlage bij voorstel organisatie veranderingen N.V.S.W.  
ter bespreking op de Algemene Ledenvergadering van de N.V.S.W. van 25 juni 2016. 

 
 

Voorstellen Goedkeuring Afkeuring 

Voorstel 1 
 

  

Voorstel 2 
 

  

Voorstel 3 
 

  

Voorstel 4 
 

  

Voorstel 5 
 

  

Voorstel 6 
 

  

Voorstel 7 
 

  

Voorstel 8 
 

  

Voorstel 9 
 

  

Voorstel 10 
 

  

Voorstel 11 
 

  

Voorstel 12 
 

  

 
 

Naam: ………….. 
 
Adres: ………….. 
 
Lidnummer: …………….. 
 
Was aanwezig bij de A.L.V. van 25 juni 2016. 
 
Handtekening ………………………………….. 
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12.Huldiging Kampioenen 2015 

 
NHSB 
2774700 

SAAHR Int. Show Kampioen STABIJHOUN 

NHSB 
2903872 

ADELGONDA DUKKE FAN DE FRIJE WETTERS Nederlands Kampioen WETTERHOUN 

NHSB 
2967392 

TIEMKE NJK-15 WETTERHOUN 

NHSB 
2638774 

AJA Veteranen Kampioen STABIJHOUN 

NHSB 
2636933 

AAGJE ROEFKE FAN'E ÂLDE LEANE Veteranen Kampioen STABIJHOUN 

NHSB 
2913602 

BAUKJE FAN 'E TWELLEGEASTER BUORREN Nederlands Kampioen STABIJHOUN 

NHSB 
2912125 

KOEN JELLE FAN'E ÂLDE LEANE Nederlands Kampioen STABIJHOUN 

NHSB 
2843222 

ABE JELKE FÂN BÛTEN ÚT Nederlands Kampioen STABIJHOUN 

NHSB 
2636933 

AAGJE ROEFKE FAN'E ÂLDE LEANE Nederlands Kampioen STABIJHOUN 

NHSB 
2856513 

BINE UUT D' ÔÔGE DUNE Nederlands Kampioen STABIJHOUN 

FI39864/13 
 

OEP OEPKE V.D. KRAAY HEIDE Nederlands Kampioen STABIJHOUN 

NHSB 
2924411 

MARRONDALES HESSEL Nederlands Kampioen STABIJHOUN 

NHSB 
2919986 

AKKE KAJ V. MILDERSHOOF Nederlands Kampioen STABIJHOUN 

NHSB 
2962626 

GRAVIN GODELINDE V.D. EENHOORNLEIJN NJK-15 STABIJHOUN 

NHSB 
2953832 

KLASKE-DIEDE FAN DE HAERSTERWEI NJK-15 STABIJHOUN 

NHSB 
2977880 

LUTSKE GRIETJE FAN'E ÂLDE LEANE NJK-15 STABIJHOUN 

NHSB 
2943542 

DINTHE NJK-14 WETTERHOUN 

NHSB 
2577023 

NURJA V.D. EENHOORNLEIJN  BENELUX VETERANEN K STABIJHOUN 

NHSB 
2541582 

LÚTSEN JOPPE V.D. EENHOORNLEIJN BENELUX VETERANEN K STABIJHOUN 

 

 
 
 
 
 


