Notulen ALV 27 juni 2021 te Woudenberg
Aanwezig: Bartjan (voorzitter) en Trudi Nieuwerf, Carel (penningmeester) en Maaike
Glastra, Ineke Groen (bestuurslid), Gerrit de Bie, Theo Smedts, Henk-Jan de Vos, Gerrit en
Anja van der Laan van Maastrigt (eerder vertrokken), Raymondo Bosch, Nicolette
Bazuin en Adry Voorbach (secretaris), Jan Batist (later) en Sylvia Visbeen (later)
Afgemeld: Dertig leden hebben te kennen gegeven, niet te komen.
1. Opening, Bartjan opent de vergadering om 13:05 uur en heet iedereen welkom. Hij
vindt het jammer, dat er slechts 13 leden van de 130 aanwezig zijn.
2. Goedkeuring agenda
Bartjan vraagt of leden akkoord gaan met de agenda zoals deze voor ons ligt. Anja van
der Laan van Maastrigt neemt het woord en zegt, dat ze extra punten heeft voor de
vergadering. Carel vraagt: “Waarom dit niet als ingekomen stuk aangeboden is
voorafgaand aan de vergadering, zodat de leden hierover ook geïnformeerd konden
worden?” De voorzitter zegt, dat ze haar punten in de rondvraag kan stellen en dat er
dan over gesproken wordt. Daar neemt Anja geen genoegen mee en wil het nu
besproken hebben, waarna Bartjan en Carel uitleggen, dat punten waarover gestemd
moet worden, statutair minstens 4 weken van te voren aangeboden moeten worden om
op de agenda opgenomen te worden. Daar gaat Anja niet mee akkoord en vindt het
onzin, omdat het bestuur ze dan toch niet op de agenda plaatst. Ook meldt Anja, dat met
de mailwisseling en communicatie met de kascontrolecommissie (Theo en Gerrit) alles
fout ging. Carel probeert uit te leggen hoe het kwam en heeft dit met Theo ook
besproken voorafgaand aan de vergadering.
Verder wil Anja ook opheldering (en terugdraaiing) van het feit dat de kennel Udaschka
van de fokkerslijst is gehaald (iets dat anderhalf jaar geleden gespeeld heeft en zelfs
tijdens de vorige ALV (sept. 2020) besproken had kunnen worden indien de
kennelhouder Arie Verschoor dit had willen doen, echter zij hebben toen zelf hun
lidmaatschap opgezegd, Anja is hier geen speler in). Anja geeft aan de vergadering te
willen verlaten. Theo Smedts vraagt aan Anja of zij wil vertellen wat er gaande is. Dit wil
Anja niet tijdens de vergadering en zal op een later moment contact opnemen met hem.
Theo geeft aan liever nu tijdens de vergadering te bespreken, zodat alle kanten van het
verhaal gehoord kunnen worden. Voordat een toelichting gegeven kan worden lopen
Anja en Gerrit om 13:10 uur kwaad weg. Theo wil alsnog weten, waarom de Udaschka
kennel van de lijst afgehaald is. Bartjan zegt, dat de eigenaren zich niet aan de regels van
het VFR gehouden hebben. Adry meldt hierna, dat ze van de reu geen uitslag van de
IridoCornelae Hoek Abnormaliteit (ICAA) konden overleggen, omdat de reu daarop niet
was getest.
Vanwege de ontstane verwarring wordt de vergadering enkele minuten opgeschort.
Jan Batist en Sylvia Visbeen komen om 13:15 uur binnen. De voorzitter licht kort toe
waar de discussie van zojuist over ging. (In december 2020 zijn er vanuit
leden/adverteerders klachten over uitingen van Anja binnen gekomen bij het bestuur.
Het dagelijks bestuur heeft dit eind december met haar proberen te bespreken. Anja
wilde geen excuses maken en besloot te stoppen als bestuurslid), waarna de vergadering
wordt hervat.
3. Mededelingen c.q. ingekomen stukken

- We staan even stil bij het overlijden van Patrick v.d. Wal en Christel Stams. Sylvia zegt,
dat ze hoorde, dat er pups van Patrick en Janneke zonder stamboom zijn geplaatst. De
voorzitter zegt het zich niet kan voorstellen, omdat Patrick geen (eigen) pups had. Die
twee, die hij vlak daarvoor bij Siebren Moolenaar gekocht had, zijn weer terug naar de
fokker. De SHKN heeft aangeboden te helpen met herplaatsen van de honden. Tot nu toe
is daar geen gebruik van gemaakt.
- Ingekomen stuk: Celine de Lang-Markus heeft zich kandidaat gesteld voor een
bestuursfunctie. Helaas kan ze nu niet aanwezig zijn. Haar motivatie wordt bij punt 7
voorgelezen.
- Sylvia heeft ook wat punten voor de agenda. Bartjan legt ook nu uit, dat die alleen
tijdens de rondvraag besproken kunnen worden.
4. Notulen ALV 13 september 2020
Er zijn door de aanwezige leden geen op- of aanmerkingen op de notulen van de ALV
2020, deze worden goedgekeurd en derhalve vastgesteld.
5. Jaarverslagen bestuursleden
Enkele leden hebben vragen met betrekking tot de jaarverslagen:
- Van de Voorzitter: Nicolette Bazuin vraagt, waarom komt er zo weinig los vanuit het
bestuur voor de leden? Er is geen KCM en JHVD geweest, dus het bestuur had tijd over.
Bartjan zegt, dat we nu nog maar met vier bestuursleden zijn omdat Anja en Wim begin
dit jaar opgestapt zijn. Statutair mag het bestuur geen grote besluiten nemen met slechts
vier bestuursleden. Hopelijk hebben we straks een vijfde bestuurslid. Maar dat er achter
de schermen wel van alles besproken is en het meeste komt in de volgende punten van
de vergadering aan bod. Ineke meldt, dat de leden ook zelf moeten zeggen, wat ze van
het bestuur verwachten om de kloof tussen bestuur en leden kleiner te maken. O.a. voor
agendapunt 8 en 9 is het bestuur achter de schermen actief geweest.
- Van de Secretaris: Nicolette vraagt, hoe het met het Blauwe Boekje zit. Bartjan zegt, dat
ook hij vindt dat het al vaak besproken is en is blij, dat hij kan melden, dat tijdens de
JHVD het langverwachte boekje gepresenteerd en uitgedeeld wordt.
- Van de Ledenadministratie: er wordt opgemerkt dat er een telfout is bij het aantal
leden. Dit moet per 31-12-2020 122 zijn. Sylvia Visbeen merkt op, dat ze haar
pupkopers altijd zegt, dat ze lid kunnen worden van de SHKN.
- Over de andere jaarverslagen zijn geen vragen gesteld.
6. Financiën
- Jaarverslag penningmeester, Carel licht het verslag aan de leden toe. Hierbij wordt met
name stilgestaan bij het aandeel van vaste verenigingskosten en het clubblad in relatie
met de contributiebijdragen.
- Resultaten rekening 2020, laat Carel op het scherm zien. Nicolette Bazuin heeft wat
vragen, die Carel direct kan beantwoorden. Verder wordt er gesproken over de tijd van
het versturen van de contributiefactuur. Leden zeggen, dat die best eerder (bijv. in
december) verstuurd kunnen worden. Er zal in het bestuur nog over gesproken worden.
Dit alles, omdat er ieder jaar weer leden zijn, die hun contributie niet betalen.
Wanbetalers werden voorheen ook genoemd in het clubblad. Dat, net als nieuwe leden,
is vanwege de AVG niet meer mogelijk.
- Verslag kascontrolecommissie en verkiezing nieuwe -commissie
Carel heeft contact gehad met Theo Smedts v.d. kascontrolecommissie en die heeft alles
ontvangen en nagekeken. Hij had wat puntjes, bijv. dat het niet verstandig is, dat Carel

veel uit eigen zak voorschiet. Later declareert Carel dat dan. Een suggestie van de
kascontrolecommissie is, om alles wat de SHKN betreft, van de rekening v.d. SHKN te
betalen. Gerrit van der Laan van Maastrigt heeft de financiën waarschijnlijk niet
bekeken. Hij heeft voor de vergadering in ieder geval niet gereageerd. Gezien het voorval
bij het begin van de vergadering ontstaat de twijfel of de kascontrole nog uitgevoerd zal
worden door Gerrit.
De nieuwe leden van de kascontrolecommissie worden: Raymondo Bosch, Sylvia
Visbeen en als reserve Henk-Jan de Vos.
- Decharge bestuur over 2020. Theo vindt dat er (nog) geen decharge aan het bestuur
verleend kan worden, omdat hij de enige is, die de boekhouding bekeken heeft. De
aanwezige leden gaan akkoord met de resultaten zoals deze bekend zijn en kunnen zich
vinden in het voorstel van Theo. Een voorstel om de nieuwe kascontrolecommissie voor
komend jaar te vragen ook kort te kijken naar bijzonderheden in 2020, wordt
aangenomen. Decharge wordt om die reden pas in 2022 gegeven.
- Begroting 2021 en 2022, de begroting wordt op het scherm toegelicht. Hierbij wordt
met name stil gestaan bij kosten van evenementen. Hierin bijzonder zijn de geraamde
kosten voor het geplande keurmeesterexamen. De werkwijze en verplichtingen die de
Raad van Beheer voorschrijft, worden ook besproken. De begrotingen voor 2021 en
2022 worden zonder aanpassing akkoord bevonden..
- Contributie, een verhoging is niet noodzakelijk.
7. Bestuursverkiezing
b. Verkiezingen
- Carel Glastra is reglementair aftredend en stelt zich herkiesbaar. Hij wordt bij
acclamatie herkozen tot penningmeester.
- Verkiezing bestuursleden algemeen. Celine de Lang-Markus heeft zich kandidaat
gesteld. De secretaris leest haar motivatie voor. Sylvia Visbeen en Henk-Jan de Vos
vormen de stemcommissie en delen de stembriefjes uit en halen ze weer op. Er zijn 13
stemgerechtigde leden aanwezig. Celine is met algemene stemmen gekozen tot
bestuurslid. Bartjan zegt, dat hij heel blij is, dat het bestuur nu weer zaken kan afronden
omdat we weer met vijf personen zijn. Met vier mag dat statutair niet.
PAUZE
7.a. Gedragscode bestuursleden. Het bestuur heeft een gedragscode opgezet naar het
voorbeeld van de Raad van Beheer omdat zij vindt dat bestuursleden een
voorbeeldfunctie hebben. Het is leden niet altijd bekend dat (als lid van een bij de Raad
van Beheer aangesloten vereniging) de gedragscode van de Raad van Beheer ook op hen
van toepassing is. Dan volgt er een discussie en uiteindelijk vinden de leden dat de
gedragscode niet alleen voor de bestuursleden, maar voor alle leden van de SHKN moet
gelden. Er wordt ingestemd door het bestuur dat zij zich vanaf heden zal conformeren
aan de gedragscode. Daarnaast wordt in het huishoudelijk reglement een verwijzing
opgenomen naar de gedragscode die, vanaf de eerstvolgende Algemene Vergadering van
kracht is voor alle leden.
c. Toekomst, het bestuur gaat intensief te werk om samen met de leden de SHKN
aantrekkelijker te maken. Er is een werkgroep gevormd om te bekijken wat we kunnen
doen om dit te bereiken. Echter daar is nog niet veel aan gedaan, mede doordat we met
slechts vier bestuursleden over bleven na het vertrek van Anja en Wim.

- Carel licht de conclusie toe van de enquête die in 2020 gehouden is. Er worden enkele
punten uit de enquête gedeeld en besproken. Helaas wordt de enquête niet als
representatief gezien vanwege het aantal (50) ingediende exemplaren. Om die reden
wordt binnenkort een nieuwe (kleinere) enquête uitgeschreven die gericht is op de niet
bruikbare onderdelen. Over de invulling hiervan zal nog nagedacht worden. Bij schatting
worden achttien enquêtes meegenomen in een tussentijdse opsomming.
- Meer dan de helft vond de huidige stand van zaken voldoende en dat de
vereniging aan de verwachtingen voldoet.
- Een suggestie voor de ALV: wisselend in alle provincies houden.
- Fokkerij: een enkel lid raadpleegt weleens de fokadviescommissie. Alleen fokkers
doorgeven, die daadwerkelijk een nestje hebben, of verwachten.
- Siberian Nieuws: het merendeel is heel tevreden met SN en bijna iedereen vindt
de presentatie goed. Suggesties: gelijke verdeling van shownieuws, sportnieuws
en voedingsadviezen. Verder graag rasspecifieke artikelen en over het fokken
met Siberians. Zouden we ook met buitenlandse huskyverenigingen artikelen
kunnen delen?
- Verder werden er nog wat suggesties gedaan tijdens evenementen.
8. Evenementen 2020
Helaas hebben we door de coronacrisis zowel de KCM als de JHVD moeten annuleren.
Evenementen 2021
- De JHVD is gepland op 25 september te DogCenter, keurmeester is Wilma Hell-Frijters.
Er wordt gevraagd of er overwogen is om een JHVD en KCM op één dag te organiseren.
Dit heeft het bestuur zeker overwogen, maar blijkt niet haalbaar.
- Het bestuur meldt, dat er waarschijnlijk in november een lezing van Dr. Pieter Oliehoek
georganiseerd wordt over genetica. We vragen de leden, of zij specifieke vragen hebben
over de erfelijkheid, zodat hij die dan speciaal voor de Siberian Husky kan
beantwoorden. Daarnaast zal ook gekeken worden of een samenwerking met andere
verenigingen tot de mogelijkheden behoort.
Theo geeft aan dat de Raad van Beheer online ook informatie beschikbaar heeft over dit
onderwerp. Dit is onderdeel van de Opleiding - Voortgezette Kynologische Kennis.
Evenementen 2022
- De KCM staat voorlopig gepland op 10 april. Locatie en keurmeesters moeten nog
geregeld worden.
- Internationaal Seminar over de Siberian Husky: staat voorlopig gepland voor 14 & 15
mei. De FCI heeft ons gevraagd, of het een Internationaal Seminar kan worden. De SHKN
gaat hiermee akkoord. Karsten Grönaas uit Zweden is uitgenodigd als spreker. Over de
invulling zal na de zomervakantie meer bekend zijn.
- De JHVD willen we weer in september houden.
- Rasexamen aspirant-keurmeesters 22 oktober. Ineke Groen en Anita Gielisse zijn de
examinatoren. Het seminarweekend is een onderdeel van het opleidingstraject. Hierbij
moeten de aspirant-keurmeesters ook een proefexamen doen, waarna ze samen met
Karsten die honden zullen bespreken.
Theo oppert om weer kennels beschikbaar te laten stellen, waar de kandidaten kunnen
gaan kijken. Dit vindt het bestuur een goed idee.
- Sylvia zegt, dat er misschien meer evenementen georganiseerd moeten worden, bijv.
een wandeling. Zij oppert om mensen te benaderen en te vragen of zij willen meedoen.

9 . Fokkerij
a. Normenmatrix, er wordt melding gemaakt van het uitstellen van die matrix naar het
najaar. Er leven bij de verenigingen nog te veel onduidelijkheden. Verder meldt de Raad,
dat de nieuwe stamboom geen rood kruis meer zal bevatten, maar wel een groen teken,
als de pups gefokt zijn volgens de regels van het VFR.
b. Overbeet, Bartjan geeft een inleiding hierover. Er volgt een discussie over dit
onderwerp. Allerlei vragen en opmerkingen worden geroepen. Bijv.: 5500 euro voor een
onderzoek is wel weinig. Hoeveel honden zijn er voor onderzoek aangemeld. Hoelang
gaat zo’n onderzoek duren? Kunnen we samen met andere rasverenigingen dit
oppakken? Is er wel een draagvlak onder de leden? Op sommige vragen kan een
antwoord gegeven worden en Adry meldt, dat ook de Raad van Beheer om een donatie
gevraagd is, want ook zij gaan natuurlijk voor gezonde rashonden. Echter de Raad wil
eerst weten, hoeveel de SHKN zelf kan geven. Na een discussie wordt gevraagd of er
gekeken kan worden naar samenwerking en reeds beschikbare informatie. Momenteel
is er te weinig exacte informatie beschikbaar om een besluit te nemen over (en de
hoogte van) een donatie.
Het bestuur zal trachten de vragen te formuleren en hier later op terug te komen.
10. Rondvraag
- Nicolette Bazuin vraagt of er een Hoofdredacteur gekozen kan worden uit het
redactieteam. Bartjan antwoordt, dat dat reeds gebeurd is: Maaike Glastra-Zinn is
aangesteld als Hoofdredacteur. Verder zijn we een redactieprotocol aan het maken,
waarin de werkzaamheden, bevoegdheden e.d. staan.
Carel meldt, dat -doordat de SN in 2019 slechts eenmaal is uitgekomen- we een
(ongebruikt) bedrag hadden staan bij Editoo (de drukker van Siberian Nieuws). Dit
saldo is nu teruggelopen tot nihil. Daarom wordt ook gekeken naar de mogelijkheden bij
verschillende andere aanbieders. Hierbij wordt opgemerkt dat hierdoor afgeweken kan
worden van het formaat (momenteel A4) omdat een veel gebruikt formaat een
magazineformaat is. (±18,5 cm X 25,5 cm). Er volgt een dialoog over de voor- en
tegenargumenten. Het bestuur zal dit meenemen bij haar beslissing en komt hier op
terug.
- Sylvia Visbeen wil graag enige punten uit het VFR bespreken.
a. over punt 4.3 hoorde Sylvia van een veterinaire oogarts, dat het voor de Siberian
Husky niet nodig is, ieder jaar een oogonderzoek te laten verrichten. De vergadering is
het daar niet mee eens. In een lezing van Professor Dr. Frans Stades hoorden we juist,
dat het wel noodzakelijk is. Tijdens de coronapandemie heeft de Raad van Beheer
toestemming gegeven dat de uitslagen 15 maanden geldig blijven, i.v.m. weinig
mogelijkheden om ogen te laten testen.
De test met een gonioscoop om de IridoCorneale Hoek Abnormaliteit te bepalen hoeft
men maar eenmaal in het leven van de hond te laten verrichten.
b. is het mogelijk om punt 8.2 (leeftijd afgifte pups) naar 8 weken te veranderen. Zij stelt,
dat het voor de pups beter is om zich bij de nieuwe eigenaar te ontwikkelen. Ineke zegt,
dat ze het daar mee eens is en vindt ook dat 8 weken een gezonde leeftijd is om het nest
te verlaten, maar zal het met een gedragsdeskundige opnemen. Veranderingen
aanbrengen in het VFR kan nadat een fokkersbijeenkomst de wijzigingen aan de ALV
voorlegt. Dan kan erover gestemd worden. Het bestuur zal daarom een

fokkersbijeenkomst organiseren.
- FCI sledehondencommissie: de Raad heeft toegezegd dat er weer een
vertegenwoordiger vanuit NL naar de bijeenkomsten van de FCI sledehondencommissie
mag (Ineke). Dit wordt tijdens de ALV van de FCI in het voorjaar 2022 voorgesteld aan
de FCI. Ineke vindt het belangrijk dat er weer werkhonden naast showhonden geshowd
worden op tentoonstellingen. Anders krijgen de keurmeesters een verkeerd beeld van
de Siberian.
- Foto-Fun-Wedstrijd: Het bestuur heeft een nieuwe foto-fun-wedstrijd in de planning.
Vermoedelijk zal deze weer in de 4e editie van Siberian Nieuws dit jaar komen. Hierover
zal binnenkort meer bekend worden.
11. Sluiting, Bartjan sluit de vergadering om 16:30 uur.

