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Betreft: "overbeet"

Geacht bestuur van de SHKN.

Het lezen van uw publicatie "Terugblik op de algemene vergaderingà0?L" in het orgaan van de

vereniging heeft mij ertoe doen besluiten het navolgende aan u te melden.

ln het stuk staat in de zevende alinea te lezen dat er voor wat betreft het onderwerp "overbeet" nog

teveel vragen niet of niet volledig beantwoord kunnen worden. Hierin bevreemd het mij dat het

bestuur niet de moeite heeft genomen om de initiator van dit, voor het ras van belang zijnde

onderzoek, uit te nodigen om tijdens de algemene vergadering dit agenda punt te kunnen toelichten
en daar waar nodig de diverse vragen op een adequate manier te kunnen beantwoorden. Dit
alsmede het feit dat het onderwerp pas als agendapunt 9 sub b geagendeerd is komt over alsof u als

bestuur het onderwerp niet belangrijk acht.

Het is de taak van het bestuur om de doelstellingen na te leven en het is de plicht van het bestuur om

de leden goed en volledig te informeren over lopende zaken.

Hierin is mijns inzien het bestuur ernstig tekort geschoten.

Zo heeft het bestuur t'rjdens de algemene vergadering van 27-juni 2OZt het woord "overbeet"
geagendeerd en heeft daarbij verzuimd, zoals omschreven in punt 17.2 lid b van het huishoudelijk
reglement, "de volledige afschriften van correspondentie, stukken en/of beschouwingen die ten
grondslag liggen aan het te behandelen onderwerp bij te voegen aan de agenda".

Hierdoor is het onmogelijk gemaakt voor de leden om een juist beeld te krijgen van het onderwerp
en te kunnen weten dat er een stemming tUdens de algemene vergadering zou gaan plaatsvinden

over het wel of niet doneren van een bedrag ten gunste van dit onderzoek.

Gezien de doelstellingen van de verenging welke onder andere te lezen zijn in de statuten zou het
bestuur in de basis dit ook niet aan de leden voor hoeven te leggen als vraag maar eerder als

mededeling van de hoogte van het bedrag dat hiervoor gereserveerd zou worden.

Reserves welke gekweekt zijn in de kas van de vereniging zijn juist bedoeld voor het kunnen behalen

van de doelstellingen en dus onverminderd voor dit soort onderzoeken en oplossingen tot behoud

van de oorspronkelijke fysieke en mentale eigenschappen van het ras.

Het is de plicht van het bestuur om te handelen conform de doelstellingen waarbij mijns inzien

vooralsnog voorbij gegaan is aan het navolgende:

artikel 2 lid 1 sub b van de statuten te weten: De liefhebberij voor en de fokkerij van dit ros, gericht

op het behoud von de oorspronkelijke fysieke en mentale eigenschoppen, zools deze omschreven

staon in de ros stondoard, in Nederland te bevorderen.



En ook aan de artikelen: 2 lid 2 sub f tot en met h.

2. De S.H.K.N. tracht deze doelen te btereiken door:

f. Te waken over de gezondheid van het ros, indien nodig en/of gewenst, in samenwerking met de
Raod van Beheer.

g. Het entomeren en ondersteunen von onderzoek noor erfelijk bepaalde ofwijkingen in het ros en het
nemen von moatregelen ter bestrijding von zodanige afwijkingen.
h. Het verzomelen, rubriceren, registreren en ter beschikking stellen oon de leden von deze gegevens
in verbond met het vorenstaonde, ols ook aon derden, mits deze verstrekking voortvloeit uit de
doelstelling genoemd in het vorige lid.

Kortom het bestuur is flink tekort geschoten in het naleven van bovenstaande artikelen welke als
primaire doelstellingen aan het bestaan van de verenigÍng ten grondslag liggen.
Ervan uitgaande dat bovenstaande overwegende u alsnog de juiste stappen gaat ondernemen om te
voldoen aan de primaire taken door het als bestuur besluit toezeggen en reserveren van een
substantieel financiële bijdrage aan dit onderzoek en ik zie dan ook een positieve reactie van u
tegemoet.

lk verwacht het niet maar, mocht u als bestuur alsnog besluiten geen pogingen in de mijns inzien
goede richting te doen om volledig op alle in uw macht liggende mogelijkheden te helpen aan dit
voor het behoud van oorspronkelijke flisieke en mentale eigenschappen van het ras essentiële
onderzoek mee te werken en financieel voldoende te steunen, verzoek ik u deze brief als zodanig als
ingezonden stuk te behandelen en bespreken op de eerstvolgende algemene vergadering en zal ik
mij met betrekking tot bovenvermelde direct tot de leden moeten wenden waarvan ik de gevolgen
op dit moment niet kan overzien.

Ervan uitgaande u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd verblijf ik in afwachting van uw
positieve reactie.


