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ALGEMENE LEDEN VERGADERING
Hierbij nodigt het bestuur alle leden, gezinsleden en ereleden uit de algemene vergadering van de
SHKN bij te wonen op zaterdag 14 mei 2022 bij:
De Schimmel 1885, Stationsstraat Oost 243, 3931 EP Woudenberg
Aanvang 14:00 uur in de Klein Geeresteinzaal, rechts v.d. hoofdingang

AGENDA
1. (5 minuten) Opening
2. (5 minuten) Goedkeuring agenda
3. (5 minuten) Mededelingen c.q. ingekomen stukken
a. donatie overbeet (Ton Wegman)
b. verschaffen ledenlijst aan derden (Ton Wegman)
c. diverse inbreng evenementen en werkhondentest (Marjolein Martius & Sandra Berendschot)
4. (5 minuten) Notulen ALV 27 juli 2021
5. Fokkerij
a) (5 minuten) leeftijd pups als ze het nest verlaten: 8 weken ipv 9 weken
b) (5 minuten) aantal nesten per jaar van 2 naar 3 wijzigen
c) (5 minuten) bij ogen ICAA-uitslag ook fokken met honden die ‘middelmatig’ hebben
d) (5 minuten) aanpassen punt 5.3 van het REF in: Inspanning verrichten om de
fokkersbijeenkomsten die de vereniging organiseert, persoonlijk bij te kunnen wonen. Met
de opmerking dat het minimaal eens per jaar verplicht is.
e) (5 minuten) werktest voor de erkende fokkers
f) (30 minuten) donatie overbeet
6. (15 minuten) Verschaffen ledenlijst aan derden

PAUZE (15 minuten)
7. (10 minuten) Diverse inbreng evenementen en werkhondentest
8. (15 minuten) Jaarverslagen bestuursleden
9. (20 minuten) Financiën
a) Jaarverslag penningmeester
b) Resultaten rekening 2021
c) Verslag kascontrolecommissie en verkiezing nieuwe -commissie
d) Decharge bestuur over 2020 en 2021
e) Begroting 2022
f) Contributie
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10. (20 minuten) Bestuursverkiezing*
a) Gedragscode bestuursleden & leden
b) Verkiezingen
a. Ineke Groen is reglementair aftredend en stelt zich herkiesbaar
b. Verkiezing bestuursleden algemeen
c) Toekomst
11. (15 minuten) Evenementen 2022
a) KCM is op 10 april geweest met 33 inschrijvingen
b) Internationaal Seminar over o.a. de Siberian Husky: 18/19 juni te Zwolle
c) De JH&VD is gepland in september.
d) Husky-Doe-Dag is ook gepland in september.
e) Rasexamen aspirant-keurmeesters 22 oktober
12. (15 minuten) Rondvraag
13. (5 minuten) Sluiting
*Kandidaten voor een bestuursfunctie worden verzocht zich minstens 24 uur van te voren op te geven bij het secretariaat.
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