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Opening
Mededelingen uit het bestuur of de leden
Vaststellen agenda vergadering
Ingekomen stukken
Financiële verslaglegging
Verslag kascommissie
Benoemen leden kascommissie
Jaarverslag secretaris: de cijfers
Decharge bestuur
Verzoek aan de leden: Vacatures vervullen
Aanpassen fokreglement
Aanpassen statuten
Frequentie verenigingsblad
Voorstel tot subsidiëren onderzoek Hypofysaire dwerggroei
Vaststellen contributie
Mededelingen rondom commissies/werkgroepen. Stand van zaken en stappen te nemen in
2014
Rondvraag en sluiting

1 Opening
De voorzitter opent de vergadering.
Volgend jaar zal de vergadering in maart worden georganiseerd.
Een mooi en roerig jaar is afgesloten. Het bestuur is meehelpende leden veel dank verschuldigd om de
moeilijke periode, na het afsplitsen van commissieleden die een eigen vereniging zijn opgestart, te
overbruggen.
We zijn nog niet helemaal op sterkte maar kunnen terugzien op een goed verlopen jaar 2013.
De, samen met de RZWH (Rasclub voor de Zwitserse Witte Herders) in juni georganiseerde lezing, was
een groot succes.
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Herderleven werd ook dit jaar 3X uitgebracht en er zijn verschillende nieuwsbrieven verstuurd.
De 12 georganiseerde wandelingen mochten zich verheugen in veel belangstelling.
De Geneticacommissie heeft literatuuronderzoek verricht naar EPI en DM, en we zijn gestart met
registratie van onze honden in onze database.
Ondanks het afsplitsen in het voorjaar is onze vereniging in alle opzichten gegroeid.
Er is inmiddels contact met de Raad
van Beheer. Onze statuten en het fokreglement zijn voorgelegd, en
kunnen met enkele kleine wijzigingen hun goedkeuring
wegdragen.
Afgelopen zomer is onze website geheel opnieuw ingericht, en de
Facebookpagina geüpdatet. Tot slot hebben we het afgelopen jaar
onze aankeuring omgevormd tot inventarisatie fokgeschiktheid en
zijn er de nodige adviezen afgegeven.

2 Mededelingen uit het bestuur of de leden
Agendapunt
Genetica
Boekje voor
pupkoper

Opmerking
Literatuuronderzoek naar dwerggroei, eventuele bijdrage is welkom.
Peter heeft een boekje in elkaar gezet met adviezen voor
pupkopers.
Gevraagd wordt om foto’s aan te leveren van honden van de leden.

3 vaststellen agenda vergadering
Zie agenda

4 Ingekomen stukken
Geen ingekomen stukken

5 Financiële verslaglegging
Afgelopen voorjaar heeft de toenmalige penningmeester zijn
activiteiten vrij plotseling neergelegd. Daardoor zijn aan aantal
posten niet met zekerheid te plaatsen. Wel zijn de saldi, inkomsten
en uitgaven correct, en zijn bij navraag de genoemde posten
bekend bij het bestuur. De cijfers geven een goed beeld van onze
financiën het afgelopen jaar.
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5b ingevoegd agendapunt: Notulen vorige vergadering
.Datum veranderen in 13 april 2013. Verder worden de notulen goedgekeurd.

6 Verslag kascommissie
Dit keer geen kascommissie wegens niet kloppende kas. De posten in het verslag zijn niet goed
onderbouwd.
Marcel heeft de hele boekhouding opnieuw opgezet dit zal dus niet meer gebeuren.
Maj zal vanaf nu eerst een factuur sturen alvorens ze daadwerkelijk een certificaat toesturen
gaat.
De cijfers worden geaccepteerd en Marcel wordt bedankt voor zijn inzet.

7 Benoemen leden kascommissie
Lex en Trix zullen dit jaar plaatsnemen in de kascommissie

8 Jaarverslag secretaris: de cijfers
Jaarverslag secretaris De cijfers
In 2013 is het leden aantal van de vereniging gegroeid van 222
naar 287 leden, waarvan 26 gezinsleden. Lex van Eimeren heeft
de ledenadministratie op zich genomen.
Het aantal fokkers was begin 2013: 25, (waarvan 6 de nieuwe
vereniging hebben opgericht), staat opnieuw op 25. Het aantal dekreuen
is opgelopen tot 27
Er zijn 21 honden geïnventariseerd voor de fokgeschiktheid en 134 pups
in het stamboek bijgeschreven.
Van de subsidie regeling (testen op DM) is 8 maal gebruik gemaakt.
Redactiecommissie
Na het vertrek van onze redacteur is de redactie gedurende heel 2013
waargenomen door Peter van de Wiel in samenwerking met het bestuur.
De Facebookpagina wordt door Ton Opdam bijgehouden.
De website is afgelopen zomer geheel vernieuwd.
We hebben 3x Herderleven in full color kunnen verspreiden onder onze
leden, en danken een aantal leden, maar ook dierenartsen voor de geleverde kopij!
Er zijn een aantal nieuwsbrieven verstuurd, naar onze leden en
belangstellenden(We zoeken nog iemand die deze taken kan invullen)
Fokcommissie
Als vereniging geven wij alleen gevraagd advies aan fokkers en leden.
Ook in 2013 is hiervan veelvuldig gebruik gemaakt. Het betreft onder
meer verwantschap onderzoeken, delen van kennis omtrent genetische
afwijkingen. Op verzoek van fokkers zijn er contacten geweest met
dierenartsen omtrent voorgekomen problemen. Onze werkwijze wordt
gewaardeerd door onze leden en fokkers.
Wandelcommissie
Ook in 2013 is er iedere maand een wandeling gehouden. Er was

Notulen - DHCN

Pagina 3 van 7

http://www.tuxx.nl/
doorlopend een hoge deelname. Onze coördinator Ellen van Vierbergen
heeft doorgaans voldoende hulp van leden bij de organisatie van de
wandelingen, maar als u een wandeling wilt organiseren onder de
DHCN dan houdt zij zich aanbevolen!
Show 2013
Ondanks het wegvallen van de expertise van de showcommissie heeft
het bestuur besloten de show gewoon op de afgesproken datum te
houden. Met de hulp van Heidi en Harry Bogaart en vele vrijwilligers is
de show een groot succes geworden.
We hebben het draaiboek aangepast aan de regels die gehanteerd worden bij de FCI shows, en
inmiddels is op basis ervan onze show in 2014 ook met succes georganiseerd.
Positief was ook zeker de vele activiteiten om de show heen en ook op Facebook kwamen vele
complimenten aan het adres van de organisatoren van deze show.
Inge vraagt aan welke criteria keurmeesters moeten voldoen en waar ze vandaan komen.
Momenteel kan iedere keurmeester keuren maar na aansluiting bij de Raad van Beheer zijn ook
van daar keurmeesters beschikbaar die aan bepaalde eisen moeten voldoen.
Ook word gevraagd of Lang stokharige honden in een aparte klasse gekeurd kunnen worden
dan de Oud Duitse Herder. Dit i.v.m. andere keurpunten voor beide varianten.
Vraag aan de showcommissie om dit eventueel mee te nemen.
Genetica en gedrag.
In 2013 is een longlist van de afwijkingen bij onze herders vastgesteld
en voorgelegd aan onze fokkers. Hieruit is een shortlist gedestilleerd.
Het eerste literatuuronderzoek is gestart naar EPI en DM

9 Decharge bestuur
Decharge bestuur gegeven.

10 Verzoek aan de leden
Opstappen showcommissie en overige vacatures.
De gehele showcommissie heeft zich afgesplitst van de vereniging
waardoor we gedwongen werden nieuwe medewerkers te zoeken
voor de show. Heidi en Harry hebben deze taak op zich genomen,
maar kunnen zeker nog versterking gebruiken.
Trix heeft zich aangemeld en zal vanaf nu ook deel uit gaan maken van de showcommissie.
De redactiecommissie/communicatie wordt ingevuld door Peter
van de Wiel. We zijn nog op zoek naar een of meer personen die
in staat zijn een website bij te houden, kopij voor onze
nieuwsuitingen te verzamelen en met een publicatieprogramma
om te zetten in ons orgaan Herderleven
De geneticacommissie is inmiddels uitgebreid met Luciënne Vonk .
Janny en Inge melden zich ook aan als lid van de genetica commissie.
Ook Heidi heeft belangstelling maar zal (nog) niet deelnemen.
Hebt u belangstelling voor de kennis over erfelijkheid en gedrag,
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meldt u dan bij Peter van de Wiel.
We zijn gestart met het registreren van onze honden in het
programma van Zoo-easy. Is er iemand die hier mee om kan gaan,
dan graag ook uw aanmelding
Gevraagd wordt of er een koppeling valt aan te tonen Genetica/DM.
Er zal bij vermoeden geen uitsluiting van honden zijn. Gevraagd wordt naar vermelding op de
site van alle namen met uitslagen van de testen. Dit lijkt niet mogelijk.
Honden die gesponsord zijn zullen worden vermeld.
Honden waarvan de test niet officieel bekend is krijgen geen vermelding. De Fokker is hiervoor
zelf verantwoordelijk.

11 Aanpassen fokreglement
Om te kunnen toetreden tot de Raad van Beheer moet het fokreglement
aangepast worden aan de regels van de RvB.
Afwijkingen van het basisfokreglement zijn alleen mogelijk zolang de minimum voorschriften maar
in stand blijven.
Na de consultatie ronde hebben er enkele aanpassingen plaatsgevonden waarvan de belangrijkste
aanpassing is dat de minimum leeftijd voor het lopen van een show is teruggebracht
naar 9 mnd.
Voor de duidelijkheid wijzen we de fokkers erop dat deze regels gelden voor de honden die geboren
worden na het in werking treden van dit reglement.
Dit zal geschieden zodra het bestuur van de RvB heeft ingestemd met de toetreding van onze
vereniging.
Voor de andere honden blijft het huidige fokreglement van toepassing.
Gevraagd of de ODH niet als eigen ras erkend kan worden. Niet zolang Duitsland geen groen licht
geeft.
Fokreglement akkoord.

12 Aanpassen statuten
In artikel 1 lid 5 van de statuten staat;
Met het gebruik van de naam Duitse Herder in deze statuten wordt bedoeld de
Langharige Duitse Herder (de Oudduitse Herder).
Letterlijk betekent dit dat de kortharige herder niet tot de vereniging
kan toetreden hetgeen nooit de bedoeling is geweest. Voorgesteld
wordt deze regel van de statuten te schrappen.
De vergadering gaat hiermee akkoord.

13 Frequentie verenigingsblad
frequentie en opzet Verenigingsblad handhaven
Inmiddels is het bestuur er weer in geslaagd het verenigingsblad
drie maal per jaar te laten verschijnen. Zonder vermindering van
de kwaliteit zijn de kosten ruim binnen de begroting gebleven.
Wij stellen voor om ook in de komende jaren nog steeds drie
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gedrukte uitgaven per jaar te blijven verspreiden.
Nieuwsbrieven (digitaal) zullen naar behoefte worden verspreid.
De vergadering gaat hiermee akkoord.

14 Voorstel: Subsidiëren onderzoek Hypofysaire dwerggroei
Volgens globaal onderzoek zou ongeveer 15% van onze populatie
drager kunnen zijn van het gen dat vrijwel zeker deze ziekte
veroorzaakt. Om gegevens te verzamelen voor het onderzoek door de
geneticacommissie, en ondertussen op verantwoorde manier te fokken
willen we onze fokkers ondersteunen middels een bijdrage aan de test
op dit gen. Per test, waarvan de vereniging de gegevens ontvangt ten
bate van onderzoek door de geneticacommissie stelt de DHCN € 25.00
beschikbaar, tot een maximum van € 500.00 totaal (Bekend is dat de
test door het Van Haeringen instituut wordt aangeboden voor € 40.00 ex
BTW). De bijdrage van € 25,00 geldt voor alle teven welke geboren zijn
na 1 januari 2009. De eigenaren van de dekteven zijn lid van de
vereniging en hebben er het meeste belang bij om geen combinatie
drager x drager toe te passen. 25 % van het nest zal dan immers lijder
zijn en vroegtijdig sterven.
De vergadering gaat akkoord met dit voorstel.
Lex doet het voorstel om deze test te verplichten.
Momenteel is het geen verplichting en zal het ook nog niet verplicht worden.
In de toekomst zal er wel een verplichting komen op deze test.

15 Vaststellen contributie
Voorgesteld wordt de contributie ongewijzigd te laten. De vergadering gaat hiermee akkoord.

16 Mededelingen rondom commissies/werkgroepen. Stand van zaken en stappen te nemen in 2014
Tijdens de vergadering opgenomen

17 Rondvraag en sluiting
Trix vraagt of het niet handig is om de ledenvergadering aan een thema te koppelen.
Ellen vraagt of er nog meer fokkers zijn die aangevallen worden door mensen/kopers omdat zij
een reu gebruiken die DM drager is.
Deze vraag zal worden uitgezet onder de fokkers.
Inge vraagt het woord en dankt het bestuur voor het goed laten lopen van de vereniging in een
toch wel heel moeilijk jaar.
Om deze woorden kracht bij te zetten heeft ze voor een ieder een doos bonbons meegebracht.
Peter voegt toe: “Een mening is een mening en ieders mening wordt bij deze vereniging
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gerespecteerd.”
De voorzitter sluit om 15.30 uur de vergadering.
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