Bijlage 1 bij agendapunt “OVERBEET” ALV 2022 SHKN
Wat er aan vooraf ging
In 2020 heeft Anita van Steijn van Siberische Husky kennel “Canis Polaris” samen met “Vrienden van
Diergeneeskunde” een Crowdfunding in het leven geroepen voor het inzamelen van geld om de
steeds vaker voorkomende afwijking binnen het Siberische Husky ras “OVERBEET” te kunnen laten
onderzoeken.
Overbeet is een aangeboren afwijking welke in geheel Europa onder de werklijnen bij steeds meer
honden binnen het ras Siberische Husky voorkomt. Voor de duidelijkheid: Dit is een afwijking die niet
alleen geconstateerd is bij de kennel “Canis Polaris” (don’t shoot the messenger) Dit is reeds
aangetoond na de oproep om honden met overbeet te melden, waarop een stamboomonderzoek
heeft plaatsgevonden, onder begeleiding van de geneticus van de universiteit Utrecht.
Anita heeft vele overleggen gehad met diverse professoren en artsen waaruit nu een team klaar
staat om het onderzoek te starten. Alleen daar is geld voor nodig.

Stand van zaken nu
Tot op heden is het totaalbedrag van € 5500 dat nodig is voor dit onderzoek voor iets meer dan de
helft binnen. Ook aan onze rasvereniging is voorgelegd om hier een bijdrage aan te doen om het ras
gezond te kunnen houden. Hetgeen ten slotte een van de hoofd doelstellingen van de vereniging is.
Het bestuur heeft ervoor gekozen om dat voor te leggen aan de leden tijdens de ledenvergadering
van 2021 in plaats van hier zelf een besluit in te nemen en als bestuur een donatie te doen.
Overigens heeft de Raad van Beheer inmiddels aangegeven in zulke situaties, waarbij het gaat om
relatief lage bedragen, vaak het bedrag te verdubbelen wat de rasvereniging inzet.
Het punt “0verbeet” is op de agenda van de ALV van 2021 gezet om te bespreken. Helaas is dit
agenda punt toen niet aangevuld met bijlagen met uitleg hierover en slechts als woord geagendeerd.
Ook is Anita ,als initiatiefnemer voor het onderzoek, niet voor deze vergadering uitgenodigd om
direct eventueel openstaande vragen te kunnen beantwoorden en zodoende een goed beeld te
kunnen schetsen van de stand van zaken.
In de editie 2021-3 van ons verenigingsblad “Siberian Nieuws“, waar een terugblik op de algemene
ledenvergadering 2021 staat gepubliceerd is te lezen dat er tijdens de vergadering nog teveel vragen
niet of niet volledig beantwoord konden worden. Hierdoor is een donatie vanuit de rasvereniging tot
op heden achterwege gebleven. Inmiddels is er vanuit de SHKN met Anita over dit onderwerp
gecommuniceerd en daarin heeft de SHKN de tot dan toe onbeantwoorde vragen beantwoord
gekregen. (In bijlage 2 bij agendapunt overbeet ALV 2022 SHKN ziet u vragen en antwoorden).

Hoe nu verder
De problemen met oog afwijkingen hebben we onder controle door de fokkerseisen welke zijn
voortgekomen uit onderzoeken uit het verleden.
De problemen met Heupdysplasie hebben we onder controle door de fokkerseisen welke zijn
voortgekomen uit onderzoeken uit het verleden.
Laten we proberen om ook de overbeet onder controle te krijgen door te onderzoeken waar het in
de basis vandaan komt en hoe eventueel uit te sluiten in de toekomst.
Ik wil dan ook middels dit agendapunt tijdens de komende Algemene ledenvergadering de leden van
de SHKN verzoeken om alsnog het bestuur te adviseren een substantiële financiële bijdrage vanuit de
Rasvereniging te doen om zo snel mogelijk dit onderzoek te kunnen laten starten.
Laten we dit doen om in de toekomst het mooie Ras ook nog zo te kunnen blijven houden.
Bedankt voor jullie aandacht en ik hoop op jullie positieve inbreng tijdens de komende ALV waar ook
Anita aanwezig zal zijn het geheel verder toe te lichten.
Met vriendelijk groet,
Ton Wegman

