CONCEPT Notulen Algemene Leden Vergadering (Online)
21-04-2021 via platform Online-alv, aanvang 20.00u (inloggen vanaf 19.30u)
1. Opening en Vaststelling agenda
 Door technische problemen met het opstarten van uitzendbeeld en -geluid opent de Voorzitter de
vergadering iets later, om 20.12u.
 De Voorzitter legt nog even kort de regels en werkwijze voor de online ALV uit.
 Theo Viets heeft het bestuur verzocht om agendapunt 9b te laten vervallen. Dit punt zal derhalve niet
worden besproken.
 Het blijkt technisch niet mogelijk dat de moderator (Corry van Herk) zelf kan stemmen. Maar de moderator
heeft als lid van de BCN wél stemrecht en wil haar stem wel kunnen uitbrengen. De voorzitter heeft
technisch de mogelijkheid om twee stemmen uit te brengen en stelt daarom voor dat zij Corry's stem
namens haar uitbrengt. Hierover ontstaat enige discussie op de chat. Uiteindelijk brengt de voorzitter haar
voorstel in stemming: “Toestemming om de stem van Corry via het account van Mariël te laten lopen” wordt
aangenomen met 28 Ja, 1 Nee, 5 Geen mening en 1 stem niet uitgebracht.
2. Aanwezigheid
Aanwezig: (36 personen, inclusief 8 bestuursleden en 1 moderator, van wie 35 (inclusief Corry dus 36)
stemgerechtigden):
Mariël Koch, Remco Kamstra, Ann Heinhuis- Guiver, Arno Ellens, Sandy Wong, Yvon Houwen, Adabella van
der Zand, Fjenneke Ouwehand, Corry van Herk, Maarten Schmeitz, Liesbeth van Eekeren, Marco Bremmer,
Tineke Perfors, Alinda Langhout- Klaver, Tjeerd Langhout, Marijke Pleging, Sylvia Scherpenisse, Hetty Langen,
Margriet Guiver- Freeman, Astrid de Jong, Joop Dat, Nathalie van Leeuwen, Sandra Bekaert, Sandra MurBekaert, M.J. Ruardy, Elly Vervoort, Dorien van der Leest, José Janssens- van der Tuin, Carla HerijgersNaalden, Sigrid van Schijndel, Nicole Veldkamp, Anne Fierstra, Theo Viets, Anne-Marie Höfte, Danny Karsten,
Peter Schuurmans.
Afwezig:
Er zijn geen officiële afmeldingen bij het bestuur binnen gekomen vóór de vergadering. Tijdens de
vergadering heeft Paul Kersten zich afgemeld bij de Secretaris. Theo Viets en mw. Ruardy melden in de chat
dat ze de vergadering verlaten na agendapunt 9c.
3. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering sept 2020. Deze zijn afgedrukt in Beagle Bode 117
(december 2020).
De voorzitter vraagt of iemand op- of aanmerkingen heeft. Deze zijn er niet. De notulen worden daarmee
vastgesteld.
4. Bestuursverkiezing.
 Enkele leden vragen of de voorgestelde (nieuwe) bestuursleden zich nog gaan voorstellen. Zij hebben zich in
de Beagle Bode van maart 2021 en in een document op het platform online-alv voorgesteld (met foto). In
verband met de beperkte tijd voor de avondklok en technische problemen in het schakelen van het
onlinebeeld, zullen ze dit tijdens de ALV niet nogmaals doen.
Met betrekking tot het voorstel om Kees Versluis te benoemen als lid van de Kynologische Commissie De
heer Dat miste de voorstelinformatie van Kees Versluis en zou hem graag een paar vragen stellen. Ook
andere leden hebben vragen of opmerkingen bij diens kandidatuur. De Voorzitter legt de vergadering even
stil om ruggenspraak te houden met de andere bestuursleden. Bij de herstart van de vergadering legt de
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Voorzitter uit dat Kees niet aanwezig kon zijn. Ze legt uit dat Kees veel kennis, ervaring en expertise heeft in
de fokkerij van o.a. Beagles. Hij is eerder lid geweest van de Kynologische Commissie en is daar toen op
eigen initiatief uitgestapt. Het bestuur ziet in Kees een gewaardeerd lid van de vereniging en zou graag zijn
kennis en kunde benutten in de Kynologische Commissie.
Na een aantal opmerkingen (van verschillende aanwezigen) in de chat geeft de voorzitter aan de
kandidatuur van Kees Versluis toch te handhaven en brengt het voorstel in stemming.
De heer Dat is het hiermee niet eens en stelt dat e.e.a. juridisch onjuist zou zijn. De Voorzitter geeft
nogmaals aan dat het bestuur Kees toch wil voordragen en geeft aan de stemming te laten doorgaan. Yvon
Houwen (bestuurslid Kynologische Zaken) geeft aan dat het voorstel om Kees te benoemen al een hele poos
bekend is, en dat de heer Dat het voorstel om de stemming af te gelasten als ingezonden stuk had kunnen
doen. Ook geeft ze aan dat de heer Dat zojuist in de stemming tegen de benoeming van Kees heeft kunnen
stemmen, als hij dat wilde. De heer Dat komt later in de vergadering terug met de vraag in hoeverre de focus
van Kees bij de Beagle ligt. Een aantal leden vraagt de heer Dat te stoppen met vragen te stellen over Kees
Versluis. Hierop wordt door de Voorzitter aangegeven dat Kees een gedreven Beaglefokker is en ook niet
zonder succes. De Voorzitter geeft hierbij aan de discussie af te sluiten. De stemming is geweest en wie het
niet eens was met de benoeming van Kees heeft hiertegen kunnen stemmen.
Samenvatting van de stemmingen:
a. Bestuurslid Offline- Media: Voorstel om Fjenneke Ouwehand te benoemen
Aangenomen met 31 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 3 stemmen geen mening en 1 stem niet
uitgebracht.
b. Bestuurslid Online- Media: Voorstel om Adabella van der Zand te benoemen
Aangenomen met 33 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 2 stemmen geen mening.
c. Bestuurslid Secretaris: Nathalie van Leeuwen is reeds afgetreden als secretaris, het bestuur stelt voor
om Ann Heinhuis te benoemen
Aangenomen met 32 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 3 stemmen geen mening.
d. Bestuurslid Voorzitter: Mariël Koch periodiek aftredend (herkiesbaar), het bestuur stelt voor te
herbenoemen.
Aangenomen met 28 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 5 stemmen geen mening
e. Bestuurslid Kynologische activiteiten: Sandy Wong periodiek aftredend (herkiesbaar), het bestuur stelt
voor te herbenoemen.
Aangenomen met 29 stemmen voor, 1 stem tegen, 4 stemmen geen mening en 1 stem niet uitgebracht.
f. Kynologische Commissie: Voorstel om Kees Versluis te benoemen
Aangenomen met 20 stemmen voor, 12 stemmen tegen, 2 stemmen geen mening en 1 stem niet
uitgebracht.
5. Mededelingen:
a. Missie en Visie 2021- 2024
De Secretaris legt uit dat de Missie is gebaseerd op de doelstelling zoals omschreven in de Statuten van
de Vereniging. Het bestuur gaat terug naar de basis: Beagle Club Nederland (BCN) is een rasvereniging.
Onze Visie is vanuit dit oogpunt geschreven. We gaan onze rol als lid van de Raad van Beheer (RvB)
sterker oppakken. Dit houdt in dat we het beleid van de RVB en hun (leden)vergaderingen beter zullen
gaan volgen, onze stem als vereniging zullen laten horen en ons best zullen doen om onze leden te
informeren over wat er speelt.
Alle (juridische) stukken – zoals Statuten, Huishoudelijk Reglement, Koopcontract etc. - zijn toe aan een
grondige herziening en aanpassing aan de huidige wet- en regelgeving. We zullen gebruik maken van het
feit dat door COVID-19 veel activiteiten stil zijn komen te liggen en de daardoor vrijgekomen tijd
gebruiken om alles op een rij te zetten. Dit is een omvangrijke klus welke de rest van 2021 en mogelijk
het begin van 2022 (i.v.m. aanpassing van de wet eind 2021 m.b.t. het stemmen) zal duren.
Zodra we concrete informatie hebben, zullen we onze leden daarover infomeren. Dit zal in eerste
instantie veelal via de Beagle Bode en de website zijn. Mogelijk in de toekomst ook per email voor de
leden die daar toestemming voor geven en daar prijs op stellen. Ondanks dat we ons best zullen doen
om de informatie zo nauwkeurig, volledig en duidelijk mogelijk naar buiten te brengen, kan het
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voorkomen dat dit niet zo wordt ervaren door een of meerdere leden. In dat geval, schroom niet om ons
dat (op een nette manier) te laten weten. Waar nodig kunnen we de informatie dan aanvullen of
aanpassen. Overigens zal dit jaar een nieuwe – meer overzichtelijke - website worden ontwikkeld waar
informatie beter vindbaar zal zijn en hier en daar ook zal worden uitgebreid.
In onze globale planning voor 2021-2024 staat waar we de komende jaren aan gaan werken. Hoe we aan
sommige onderdelen gaan werken (o.a. het werven van vrijwilligers en het uitbreiden van activiteiten) is
nog niet precies vastgelegd. De Visie en planning zijn niet in beton gegoten en worden waar nodig
aangepast. De Secretaris doet een expliciete oproep aan leden om ideeën, aanvullingen, (constructieve)
feedback en aanbod van hulp te mailen naar het bestuur (secretaris@beagleclub.nl).
De Secretaris vraag of er leden zijn met vragen en/ of op- of aanmerkingen ten aanzien van het
jaarverslag:
 Sandra Mur- Bekaert en Elly Vervoort geven aan dat zij wel in de Jachtcommissie willen. Astrid
de Jong geeft aan dat ze meer aandacht voor de Jacht zou willen zien.
 Alinda Langhout- Klaver geeft aan dat we het ras ook moeten promoten op andere disciplines
van de hondensport.
 Alinda Langhout- Klaver geeft aan dat de leden niet alleen een betere informatievoorziening
willen, maar wil het punt maken dat het bij de BCN vooral over fokken lijkt te gaan. De Secretaris
geeft aan dat dat klopt, want de BCN is een rasvereniging en het bestuur zal ook vanuit die basis
gaan werken. Maar een taak van een rasvereniging is ook om activiteiten aan te bieden die
liefhebbers en eigenaren van het ras bij elkaar brengt. Er zal een plan worden gemaakt om
bestaande en weggezakte activiteiten te verbeteren en opnieuw leven in te blazen. Ook zal er
gekeken worden naar het ontwikkelen van nieuwe activiteiten met een betere verdeling over
Nederland. Dit zal echter pas in de loop van 2022 gaan lopen, omdat we dit jaar de prioriteit bij
het rechttrekken van de basis willen leggen. Mochten leden in de tussentijd leuke ideeën
hebben, geef dat vooral bij het bestuur aan. We verzamelen namelijk wel alvast informatie waar
we straks mee aan het werk gaan.
 Tineke Perfors vraagt of we verplicht zijn om nieuwe regels van de Raad van Beheer over te
nemen. De Secretaris geeft aan dat dit ter sprake zal komen bij agendapunt 9c.
Er wordt een korte pauze (10min.) ingelast waarna de Voorzitter de rest van de mededelingen behandelt:
b. Het aantal aanmeldingen van nieuwe puppykopers door fokkers over het jaar 2020:
200, waarvan er 36 (18%) uiteindelijk lid zijn geworden.
c. Aantal Nieuwe leden in 2020:
221
d. Beagle Spektakel en Familiedag (JHD) 2021
Helaas heeft het bestuur moeten besluiten om deze dit jaar (weer) af te gelasten vanwege de Coronamaatregelen. Wel zal er in juni 2021 weer een Virtual Fun Show op onze Facebook worden gehouden
met leuke prijzen voor onze leden. De Familiedag & Beagle Spektakel 2022 staat gepland voor zondag 19
juni in Heteren.
e. KCM 12 september 2021
De KCM 2021 staat gepland op 12 september in Heteren met als keurmeester Paula Sunnebring (SE).
Voor 2022 staat de KCM gepland op zondag 11 september in Heteren.
 Helaas was in de Beagle Bode een verkeerde datum vermeld. Het moet 12 september 2021 zijn.
f. Start gezondheidstesten & stand van zaken t.a.v. het nieuwe Vereniging Fokreglement
Voor alle dekkingen (per dekking een melding) vanaf 1 april geldt dat zij voortaan via de website van de
BCN moeten worden geüpload onder de knop “dekaangifte”). Dit zijn dezelfde gegevens die tot op
heden al naar vfr@beagleclub.nl moesten worden gestuurd. Vanaf 1 april 2021 zal het bestuur strenger
gaan controleren dat fokkers de gegevens van hun nesten aanleveren en hen er per brief/ email op
attenderen als ze zich er niet aan houden.
 Elly Vervoort vraagt of het haalbaar is om het VFR per 1 mei in te laten gaan.
De Secretaris geeft aan dat dat waarschijnlijk niet zal worden gehaald. De Voorzitter legt uit dat
het nieuwe Verenigingsfokreglement (VFR) nog ter beoordeling ligt bij de RvB. We hebben van
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de RvB de reactie ontvangen dat alleen de tekst rondom titeren en een omschrijving rondom 4.1
preventieve screening van ouderdieren (onderzoeksprotocollen) moesten worden aangepast
aan het nieuwe kynologisch reglement. Dit is aangepast en het is direct teruggestuurd naar de
RvB. We gaan er vooralsnog vanuit dat het VFR op korte termijn wordt goedgekeurd. Mocht de
goedkeuring toch op zich laten wachten, dan zal het per 1e van de daaropvolgende maand
ingaan. We houden jullie op de hoogte via website, facebook en voor onze erkende fokkers per
mail.
 Alinda Langhout- Klaver vraagt of Factor VII wordt meegenomen in het nieuwe VFR.
De Secretaris geeft aan: Nee, dit wordt niet meegenomen. Wel wordt het aangeraden om
ouderdieren te testen op Factor VII en NCCD.
g. Ingang normenmatrix uitgesteld
Op 13 april jl.. ontvingen we van de Raad van Beheer een email met de aankondiging dat de
normenmatrix van It4Dogs niet per 1 mei zal ingaan. Dit is door de RvB besloten nadat een aantal
verenigingen om aanpassingen had gevraagd waarover in juni a.s. in de ALV zal worden gestemd.
Afhankelijk van de stemmingen zal het daarna ook nog tijd vergen om e.e.a. in de IT-omgeving van
IT4Dogs aan te passen. Het is daarom nog niet duidelijk wanneer de normenmatrix daadwerkelijk zal
ingaan.
6. Ingekomen stukken van leden worden door de Secretaris behandeld:
a. Brief van de heer J.A. Dat betreffende de Jonge Hondendag
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Antwoord van het bestuur:
Geachte heer en mevrouw Dat,
Dank u wel voor uw ingezonden brief met betrekking tot de Jonge Hondendag.
Het was de afgelopen jaren steeds meer trekken door bestuur en fokkers om de pupkopers ervan te
overtuigen om te oefenen met showen en hun hondje te laten keuren. De meeste pupkopers zijn geen
fan van showen, maar willen wel graag de broertjes en zusjes van hun hond zien en bijpraten met de
fokker. En juist dat laatste viel in het water bij de Jonge Hondendag. Immers de fokkers hadden meestal
meerdere nesten en waren aan een stuk door aan het rennen om hun ouderdieren en/ of pups te
showen.
Het doel van de Jonge Hondendag (waarvoor het in het leven is geroepen) is inmiddels ruimschoots
behaald. De kwaliteit - afgemeten aan de rasstandaard en zichtbaar in de show- en
aankeuringsresultaten - van de door BCN-fokkers gefokte stamboom-Beagles in Nederland staat op een
hoog niveau. Het blijft voor de fokker verplicht om voor beide ouderdieren twee keurverslagen met een
“Zeer Goed” of “Uitmuntend” als beoordeling van verschillende keurmeesters met de dekaangifte mee
te sturen aan het bestuur van de BCN.
In 2020 is besloten Om de naam “Jonge Hondendag” te vervangen door “Familiedag” en de verplichting
van de nestkeuringen op te heffen. Dit is in de ALV op 23 september 2020 na stemming aangenomen en
vastgelegd. De Familiedag zal 1x per jaar gaan plaatsvinden, tegelijk met het Beagle Spektakel. Voor
eigenaren en fokkers blijft de mogelijkheid bestaan om hun jonge hond(en) te laten keuren door een
keurmeester. De dag zal meer het karakter gaan krijgen van een gezellige reünie, waarbij de ontmoeting
tussen eigenaren en fokker centraal staat. De dag is voor alle liefhebbers van het Beagleras, dus ook voor
niet-BCN leden.
Voor 2021 stond de Familiedag & Beagle Spektakel gepland voor 20-06-2021. Helaas hebben we deze,
net als in 2020 – vanwege de COVID-19 pandemie – moeten cancelen. Voor 2022 staat de dag gepland
op zondag 19-06-2022 in Heteren.
Hopende u zo voldoende te hebben geïnformeerd.
Namens het bestuur,
Met vriendelijke groet,
Ann Heinhuis- Guiver
Secretaris Beagle Club Nederland
De Secretaris vraagt of er nog vragen zijn n.a.v. het antwoord van het bestuur:
 De heer Dat vraagt of de dag ook toegankelijk is voor “leken-leden”.
De Secretaris geeft aan: Ja, de dag is toegankelijk voor alle eigenaren en liefhebbers van het
Beagle-ras.
 Astrid de Jong geeft aan: De kopers van pups missen dan wel de keuringsverslagen van de
nesten.
Bestuurslid Kynologische Zaken geeft aan: fokkers kunnen evengoed hun pupkopers hiervoor
uitnodigen, enkel het nestverslag zal er dan niet zijn, wel de individuele rapporten.
 De Secretaris vraagt of de heer en mevrouw Dat er prijs op stellen het antwoord van het bestuur
ook op schrift (per email) te ontvangen. De heer en mevrouw Dat geven aan dat graag te
ontvangen.
b. Brief van mevrouw Ruardy en de heer Bremmer betreffende de informatievoorziening rondom de ALV
en de stemmingen
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Antwoord van het bestuur:
Beste mevrouw Ruardy en heer Bremmer,
Dank u wel voor uw brief met betrekking tot de informatievoorziening over de ALV.
Het bestuur moet alle stukken voor de Beagle Bode, ruim 2 maanden tevoren (in dit geval was de
deadline 31-01-2021) aanleveren. Zoals jullie ongetwijfeld hebben meegekregen, was ons bestuur pas in
januari compleet. We hebben direct gas gegeven om een plan te maken voor de komende jaren, maar
het was niet mogelijk – en het zal ook in de toekomst niet altijd haalbaar zijn - om alle stukken voor de
deadline voor publicatie van de Beagle Bode klaar te hebben. We hebben ervoor gekozen om ons aan
de wettelijke eisen te houden m.b.t. publicatie van het jaarverslag, de begroting en de conceptagenda.
Maar wel met uitleg wanneer en waar de rest van de stukken zou worden gepubliceerd. Voor het
publiceren van deze aanvullingen hebben we de wettelijke regeling aangehouden dat de oproep uiterlijk
3 weken voor de ALV moet plaatsvinden. Ook hebben we de reactietermijn voor onze leden verzet van
11 maart naar 9 april. Dit omdat de Beagle Bode pas eind maart zou uitkomen en we onze leden wel de
gelegenheid wilden geven om stukken aan te leveren. En we hebben de informatie op 11 maart alvast op
de website gezet, voor hen die daar wel op kijken.
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Onze leden zijn in de Beagle Bode uitgebreid geïnformeerd over de (online) ALV en waar, hoe en
wanneer de agenda en stukken voor de ALV zijn in te zien. Ook is daarin opgenomen hoe en tot wanneer
vragen m.b.t. de agendapunten op de ALV kunnen worden aangeleverd, dan wel tijdens de ALV kunnen
worden gesteld. Tevens is in de Beagle Bode aangegeven dat de stukken voor de ALV bij de secretaris
zijn op te vragen. Dit is conform de wet dat het bestuur de stukken ter inzage moet hebben en ook een
afschrift (gratis) ter beschikking moet stellen als daarom wordt gevraagd. Bij de secretaris – en/ of bij de
andere bestuursleden - zijn geen verzoeken daartoe binnengekomen.
Als bestuur hebben we een plicht om te informeren, maar een lid heeft ook een verantwoordelijkheid
om de informatie op te halen en zich voor te bereiden op een ALV. De website van een vereniging is een
heel normale plek om informatie voor leden te plaatsen en zal ook in de toekomst als zodanig worden
gebruikt. We delen jullie kanttekening dat de huidige website niet de schoonheidsprijs verdient. Daarom
zal er in 2021 een geheel nieuwe website worden gebouwd, waar informatie overzichtelijker, duidelijker
en beter te vinden zal zijn. De Beagle Bode zullen we ook in de toekomst zoveel mogelijk gebruiken om
stukken te publiceren, voor zover dat redelijkerwijs haalbaar en billijk is. Wettelijk gezien mogen we een
oproep voor de ALV en de stukken niet via de email sturen, tenzij we daarvoor toestemming hebben van
de individuele leden en het in onze Statuten is opgenomen. Op dit moment staat het niet in onze
Statuten. We gaan dit punt echter wel meenemen in onze voorstellen om de Statuten aan te passen
zodat we de leden die dat willen, in de toekomst sneller van informatie kunnen voorzien. Mogelijk zal er
ook een e-nieuwsbrief komen. Dit hebben we meegenomen in onze Missie & Visie 2021-2024.
Met betrekking tot de informatie over de Geschillencommissie: ook hier is duidelijk aangegeven vanaf
welke datum en waar de stukken in te zien en op te vragen zijn. Het stuk is ook binnen die termijn
gepubliceerd op de aangegeven plekken, namelijk de website van de BCN en het platform online-alv.
Daarmee hebben wij als bestuur voldaan aan onze plicht tot het informeren van onze leden. In het stuk
staat de aanleiding tot deze stemming en uitleg t.a.v. de Geschillencommissie. Zoals gewoon is wordt
een agendapunt – en dus ook dit punt – op de ALV besproken en kunnen de leden vragen stellen voordat
we tot stemming overgaan.
Wij zullen de stemmingen volgens de agenda van de ALV laten doorgaan op 21 april 2021.
Namens het bestuur, met vriendelijke groet,
Ann Heinhuis- Guiver
Secretaris Beagle Club Nederland
De Secretaris vraagt of er nog vragen zijn n.a.v. het antwoord van het bestuur:
 Mevrouw Ruardy en de heer Bremmer bedanken de Secretaris voor de heldere uitleg.
 Er zijn geen vragen.
 De Secretaris vraagt of mevrouw Ruardy en de heer Bremmer er prijs op stellen het antwoord
van het bestuur ook op schrift (per email) te ontvangen. Beiden geven aan dat graag te
ontvangen.
7. Jaarverslagen
De Voorzitter geeft aan dat er een RECTIFICATIE is m.b.t. het jaarverslag 2020, onder het kopje Kynologische
Zaken:
In ons jaarverslag 2020 hebben we onze leden bericht t.a.v. het ingaan van het nieuwe
Verenigingsfokreglement (VFR) en de wijzigingen daarin. Helaas stonden daarin – vanwege wat
onduidelijkheden aan de kant van het bestuur – punten t.a.v. het nieuwe VFR die achteraf niet blijken te
kloppen. De BCN is verplicht om een wijziging in het Kynologisch Reglement (KR) van de Raad van Beheer
(RvB) direct en zonder stemming door de ALV over te nemen als het een aanscherping betreft t.a.v. ons VFR.
Een wijziging in het KR van de RvB die een versoepeling voor ons VFR zou zijn, mogen we – als we dat willen
– overnemen, mits dit vooraf ter stemming is gebracht in de ALV. Er zijn in 2020 een 3-tal wijzigingen in het
Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer gedaan:
1. De maximale leeftijd van een teef, die al eerder pups heeft gehad, voor dekking wordt verhoogd
van 8 jaar (96 maanden) naar 9 jaar (108 maanden)
2. Een teef mag niet door een halfbroer worden gedekt
3. Een teef mag tijdens 1 loopsheid, door 2 verschillende reuen worden gedekt
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Wat betekent dit voor de wijzigingen van het VFR van de BCN?
 Wijziging 2 is een aanscherping t.o.v. ons huidige VFR en is dus meegenomen in de nieuwe versie
van het VFR dat op dit moment ter beoordeling ligt bij de Raad van Beheer.
 Wijziging 1 en 3 zijn een versoepeling ten opzichte van ons bestaande VFR. Deze zijn op dit
moment niet meegenomen in de nieuwe versie van het VFR dat ter beoordeling ligt bij de Raad
van Beheer. Deze wijzigingen worden dus niet direct overgenomen, maar zullen verderop in de
ALV ter stemming worden gebracht (zie agendapunt 9c). Mocht daar een wijziging uit
voortkomen voor ons VFR dan zullen we deze verderop in het jaar meenemen en het VFR
opnieuw ter beoordeling voorleggen aan de Raad van Beheer.
De voorzitter vraagt of er leden zijn met vragen en/ of op- of aanmerkingen ten aanzien van het jaarverslag.
Deze zijn er niet.
8. Pauze
De pauze wordt overgeslagen i.v.m. de tijd en de geldende avondklok.
9. Voorgestelde besluiten
a. Geschillencommissie:
De Secretaris legt het volgende uit:
Vanuit het fokkersoverleg heeft het Bestuur de vraag gekregen of het mogelijk is de Geschillencommissie
in ere te herstellen.
We hebben navraag gedaan bij een aantal grote rasverenigingen. Daaruit bleek dat er heel wisselend
mee wordt omgegaan: van “geen Geschillencommissie”, “doen we niets mee”, tot “we hebben het dit
jaar in stemming gebracht en opnieuw leven ingeblazen”. Bij de ene vereniging speelt het dus meer dan
bij de andere.
We hebben de Statuten van de BCN en wetgeving nagekeken: volgens onze Statuten, Artikel 45 hebben
we een Geschillencommissie. Het Reglement Geschillencommissie van de BCN stamt uit 1995.
Er is geen wettelijke verplichting voor verenigingen om een Geschillencommissie te hebben! Maar in
1997 is vanuit de overheid de Wet Erkenningsregeling Geschillencommissies Consumentenklachten 1997
opgesteld. Hierin is voor een aantal branches de verplichting vastgelegd om een Geschillencommissie te
hebben en zijn richtlijnen voor de Geschillencommissies opgesteld. Op dit moment zijn de Raad van
Beheer en/ of rashondenverenigingen hier geen onderdeel van.
Uit de Wet Erkenningsregeling Geschillencommissies Consumentenklachten 1997 blijkt dat – als er een
Commissie is – deze moet bestaan uit 3 leden, die allen onafhankelijk zijn. In het geval van de BCN: geen
bestuurslid of in het afgelopen jaar bestuurslid geweest en ook geen band met de 2 partijen die het
Geschil aanhangig maken. Daarbij moeten alle commissieleden iedere 3 jaar periodiek aftredend en evt.
herkiesbaar zijn. De 3 leden van de Geschillencommissie moeten de volgende achtergrond hebben:
1 De voorzitter is een jurist (Meester in de rechten)
2 Eén commissielid met kennis van zaken (in ons geval kynologische kennis)
3 Eén commissielid met kennis van consumentenzaken of bestuurszaken (als het gaat om een geschil
pupkoper – fokker, moet het lid kennis hebben van consumentenzaken; als het gaat om een geschil
fokker – bestuur, moet het lid kennis van bestuurszaken hebben).
Het Bestuur van de BCN zou de Geschillencommissie graag officieel ontbinden en uit de Statuten halen.
Hiermee worden leden en Bestuur zelf verantwoordelijk voor het borgen van juridische ondersteuning
bij een Geschil. Het bestuur is tot dit standpunt gekomen doordat:
1. Er in de praktijk geen actieve Geschillencommissie is. In de afgelopen 10 jaar is er ook geen beroep
op gedaan. (Wel is het bestuur of een externe mediator ingeschakeld om te bemiddelen in een
Geschil en is het daardoor niet nodig geweest om de Geschillencommissie - een zwaar middel - in te
zetten).
2. De samenstelling van een Geschillencommissie het lastig maakt om er een te onderhouden, want
zie maar eens de mensen met de juiste kennis bij elkaar te zoeken. Daarnaast kennen mensen met
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kennis van de kynologie elkaar vaak (goed). Dit geldt zeker binnen de BCN, maar ook binnen de
fokkerij als geheel in Nederland waardoor het soms lastig zal zijn een onafhankelijk commissielid te
vinden.
3. Aansluiting bij een externe Geschillencommissie in de vorm van een abonnement voor een
Vereniging hoge kosten met zich meebrengt, terwijl er geen of heel weinig gebruik van zal worden
gemaakt als we afgaan op de afgelopen 10 jaar. Als we het willen continueren als onderdeel van de
BCN, dan ontkomen we er niet aan om de eigen bijdrage te indexeren. Deze is nu € 250,- en zal na
indexering fors hoger uitvallen. De BCN kan namelijk het oordelen over een Geschil outsourcen: het
Geschil wordt dan aangemeld bij een externe partij, bijv. een advocatenkantoor dat hierin is
gespecialiseerd of door lid te worden van Recht voor de Rashond. De kosten voor het voorleggen
van een Geschil bij een gespecialiseerd advocatenkantoor bedragen dan al gauw € 500 (te betalen
door diegene die het Geschil aanhangig maakt). Aansluiting als Vereniging bij bijv. Recht voor de
Rashond is erg duur: je betaalt dan een vast bedrag per jaar gerelateerd aan het aantal leden dat je
hebt (in het geval van de BCN komt dat op zo’n € 1200 per jaar) en daar bovenop betaal je een
onkostentarief voor het aanhangig maken van een Geschil.
4. Het bovendien tegenwoordig (t.o.v. 1995) voor individuen makkelijker en betaalbaarder is
geworden om een Geschil voor te leggen aan de Consumentenbond, Rechtsbijstandsverzekering of
een individuele aansluiting bij een externe instantie (bijv. Dibevo of Kynologenbond).
Wij kunnen als vereniging niet lid worden van bijv. Dibevo of gebruik maken van een aparte
rechtsbijstandsverzekering. Dit is voor individuele fokkers wel mogelijk. Zij kunnen ook tegen een
lager tarief dan voor een vereniging geldt, lid worden van Recht voor de Rashond. Consumenten
kunnen gebruik maken van een rechtsbijstandverzekering (maar dan moet je er wel een hebben
waar ze de kynologische kennis hebben) of van de consumentenbond.
De Raad van Beheer heeft een eigen Geschillencommissie. Deze is bedoeld voor geschillen tussen
verenigingen die onder de Raad van Beheer vallen of tussen vereniging en bestuur van de Raad van
Beheer. Helaas is deze Geschillencommissie niet inzetbaar voor Geschillen van pupkoper vs. fokker of
van lid van de BCN vs. het bestuur van de BCN.
Vragen en opmerkingen van de aanwezige leden:
 Theo Viets geeft aan dat het onverstandig zou zijn om de Geschillencommissie op te heffen. Bij
andere verenigingen wordt er juist aan gewerkt om er een op te bouwen. Een Geschillencommissie
kan ook ad hoc worden samengesteld. Periodiek aftreden is geen eis. Ad hoc instellen is ook
mogelijk op het moment dat het nodig is. Dat mag door het bestuur. Theo heeft daar een voorbeeld
van.
Na diverse opmerkingen via de chat kunnen we concluderen dat de meeste aanwezigen voelen voor
het ad hoc samenstellen van een Geschillencommissie. Op de vraag of de BCN niet zou kunnen
samenwerken met een andere rasvereniging, geeft de Secretaris aan dat die mogelijkheid (nog) niet
is onderzocht.
Stemming:
De Secretaris geeft aan graag de mening van de leden te peilen m.b.t. een Geschillencommissie,
omdat daar ook van afhankelijk is in welke richting het bestuur moet gaan. Alle vragen,
opmerkingen, tips en uitleg meenemende worden er 3 opties in stemming gebracht met de volgende
uitkomst:
 Eigen beheer van de BCN houden (hierbij blijft open of het ad hoc of een vaste commissie
moet zijn): 10
 Extern (leden zijn zelf verantwoordelijk): 11
 Externe partij wordt door de BCN ingeschakeld (outsourcen): 12
 Niet uitgebrachte stemmen: 2
Alle opties hebben vrijwel evenveel stemmen gekregen. Daarmee is geen van de opties
aangenomen. Het bestuur gaat het onderwerp Geschillencommissie verder uitwerken en zal het op
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een volgende ALV opnieuw voorleggen aan de leden. De tips van Theo Viets t.a.v. het ad hoc
instellen van een Geschillencommissie zullen we hierin meenemen.
b. Erelidmaatschap Theo Viets:
Wordt niet besproken. Zie mededeling bij opening van de vergadering.
c. Mogelijke versoepelingen Verenigingsfokreglement (VFR)
Voorstel 1:
Het bestuur van de BCN stelt voor de versoepeling in het Kynologisch Reglement van de Raad van
Beheer om de maximale leeftijd van een teef, die al eerder pups heeft gehad, voor dekking te verhogen
van 8 jaar (96 maanden) naar 9 jaar (108 maanden) NIET over te nemen in het VFR van de BCN.
Het bestuur is van mening dat dit niet per se bijdraagt aan in stand houden/verbeteren van ons ras,
aangezien er met een teef al vanaf 16 maanden mag worden gefokt.
Er zijn geen vragen en opmerkingen van leden voor de stemming.
De Stemming voor voorstel 1:
Het voorstel wordt aangenomen met 29 stemmen voor, 4 stemmen tegen, 1 stem geen mening en 1
stem niet uitgebracht.
Voorstel 2:
Het bestuur van de BCN stelt voor de versoepeling in het Kynologisch Reglement van de Raad van
Beheer dat een teef tijdens 1 loopsheid, door 2 verschillende reuen mag worden gedekt WEL over te
nemen in het VFR van de BCN.
Het bestuur acht dit geen belemmering in de gezondheid van de reu en/ of de teef en wil deze
mogelijkheid openhouden en ter verantwoordelijkheid en beoordeling van de individuele fokker laten.
Deze mogelijkheid kan bijvoorbeeld ingezet worden als een dekking met de 1e reu niet goed loopt of als
de fokker de combinatie van 2 reuen met de teef wil uitproberen, zonder daar een extra nestje puppy’s
voor te hoeven fokken. Bovendien kan een fokker d.m.v. een dubbel-dekking de genetische diversiteit
van het ras vergroten.
Vragen en opmerkingen van leden voor de stemming:
 Alinda Langhout- Klaver vraagt: dus als je een pup wil van 1 bepaalde reu moet je wachten tot DNA
afgenomen is? Ja, dat klopt.
Ook stelt Alinda: Is bij de Beagles niet nodig, genenpoule is groot genoeg... bij een klein ras (kleine
genenpoule zoals de Friese Stabij of het Markiesje) kan ik het mij voorstellen, om de genenpoule te
vergroten.
Alinda geeft aan dat fokkers hier in Nederland te veel naar één en dezelfde reu gaan voor een
dekking.
Astrid de Jong vraagt: hoe weet je dan welke pup van welke vader is?
Bij alle stamboompups wordt DNA afgenomen door de chipper van de Raad van Beheer en wordt
het DNA en daarmee de ouders vastgesteld door het Van Haeringen Laboratorium. Zo wordt voor
alle stamboompups bekend van welke vaderhond ze afstammen.
 Adabella van der Zand geeft aan: bij elke rashond gebruik je een gesloten genenpoule en daarom is
diversiteit van de genenpoule altijd beter.
De Stemming voor voorstel 2:
Het voorstel wordt aangenomen met 21 stemmen voor, 8 stemmen tegen en 6 stemmen geen mening.
10. Jaarverslag Penningmeester
De Penningmeester brengt verslag uit en vraagt of er leden zijn met vragen en/ of op- of aanmerkingen.
Deze zijn er niet.
11. Verslag Kascommissie Marijke Pleging & Maarten Schmeitz
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Bij Besluit van de Algemene Leden Vergadering op 23 september 2020 zijn wij, Marijke Pleging en Maarten
Schmeitz, benoemd tot kascommissie van de Beagle Club Nederland. Op 18 april 2021 hebben wij middels
een boekencontrole de financiële verslaglegging van het verenigingsjaar 2020 onderzocht. Onze bevindingen
zijn dat de financiële administratie naar eer en geweten en ten koste van een grote inzet van onze
penningmeester Dhr. R. Kamstra, zeer nauwkeurig is uitgevoerd. Wij zijn dan ook van mening dat de
stukken een getrouw beeld geven van het handelen van het bestuur en dat de vereniging financieel gezond
is. Wij adviseren de Algemene Leden Vergadering het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde
beleid in 2020.
Getekend te Apeldoorn op 18 april 2021, Marijke Pleging en Maarten Schmeitz
De kascommissie verzoekt de ALV decharge te verlenen aan het bestuur voor het financiële beleid over
2020. Deze wordt verleend met 31 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 4 leden hebben geen stem
uitgebracht.
In verband met technische problemen in het schakelen naar de Voorzitter, neemt de Secretaris de rest van de
agendapunten voor haar rekening:
12. Verkiezing Kascommissie Boekjaar 2021
Marijke Pleging & Maarten Schmeits mogen nog 1 jaar aanblijven. Als reserve leden voor de kascommissie
worden genoteerd: Marco Bremmer (1e reserve) & Danny Karsten (2e reserve).
13. Afscheid Vrijwilligers:
Normaal nemen we afscheid van onze vrijwilligers met bloemen, maar vanwege de online-ALV zijn de
boeketten vandaag thuis afgeleverd bij Nathalie van Leeuwen (neemt afscheid als Secretaris) en bij Theo
Viets (neemt afscheid als lid Kynologische Commissie). Het bestuur bedankt Nathalie en Theo hartelijk voor
al hun tijd en inzet.
14. Rondvraag
 Alinda Langhout- Klaver: in 2010 had de vereniging nog 1129 volwaardige leden en 210 gezinsleden nu is
dat nagenoeg gehalveerd, wat gaan wij er aan doen om dit weer meer te laten worden?
Secretaris: bij alle Verenigingen in Nederland lopen de ledenaantallen terug. Het is onderdeel van deze
tijd. We gaan wel bekijken hoe we pupkopers van onze erkende fokkers meer kunnen binden dan nu
gebeurt.
 Carla Herijgers- Naalden: Is het een optie om de online deelname ook in de toekomst aan te bieden? Ook
als een deel van de leden wel fysiek aanwezig is.
Secretaris: dat weten we nog niet. Op dit moment is deze optie er niet in onze Statuten. De reden dat we
deze ALV online kunnen doen is vanwege de tijdelijke Covid-wet.
 Anne- Marie Höfte: Gaan de aanmeldingen van dekkingen wel het beoogde resultaat hebben. Nu
worden schijnbaar alle benodigde formulieren niet ingestuurd. Is daar straks meer controle op? Ik
bedoelde ook dat fokkers verschillend omgaan met de regels; pupkopers aanmelden is ook een samen
afgesproken regel
Secretaris: we gaan het aanleveren van de gegevens voor dekkingen vanaf 1 april strak controleren.
Fokkers die de gegevens niet tijdig aanleveren, kunnen daar een brief over verwachten. Ook andere
afspraken voor de erkende fokkers zullen moeten worden bekeken. Het zou mooi zijn als dit (ook door
fokkers zelf) wordt ingebracht in het fokkersoverleg.
 Tineke Perfors: pupkopers worden toch Beagle Bode lid gemaakt door de fokker?
Secretaris: ja, dat is wel de bedoeling, maar gebeurt om diverse redenen niet altijd waardoor we contact
met mogelijke leden mislopen. Er zal naar gekeken moeten worden hoe we dit beter kunnen laten
verlopen.
 De heer Dat: Heeft het bestuur een mening over de geregelde Marktplaats aanbiedingen van Beagle
pups?
Secretaris: jazeker hebben we daar een mening over, net zoals iedere hondenliefhebber. Echter
communicatie daarover laten we in eerste instantie als taak bij de Raad van Beheer liggen.
 Alinda Langhout- Klaver: ik denk dat de betrokkenheid van leden vergroot moet worden, nu 34 leden die
beslissen voor 850 leden.
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Secretaris: ik denk ook dat je realistisch moet zijn in dat er bij iedere vereniging, ook grotere, altijd maar
een handjevol leden op een ALV afkomen. Er zijn vaak maar weinig leden die de behoefte hebben om
een ALV bij te wonen, ook al zijn ze bij een vereniging betrokken.
Tjeerd Langhout: Het concept erkend fokker kan dat ook aangepast worden, nu haal je even de
kwalificaties en mag je je erkend fokker noemen, laat deze fokkers eerst een jaar of langer een soort van
proef van bekwaamheid uitvoeren, eerst 1 of meerde nesten grootbrengen en dan pas de kwalificatie
erkend toevoegen.
Secretaris: dit is iets waaraan moet worden gewerkt en ook tijdens het fokkersoverleg moet worden
besproken. We zullen het als bestuur meenemen.

15. Sluiting
De Secretaris bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en bijdrage en sluit de vergadering om 22.15u
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