Duitse Herder
Club Nederland
Agenda Algemene Leden Vergadering
Datum 1 mei, Aanvang 13.00 uur.
Locatie: Hondencentrum Lobbes, 1e mientlaan 27, 2223 LG Katwijk.
1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen uit het bestuur of de leden
2a. Ton Opdam heeft aangegeven zijn functie als secretaris neer te willen leggen.
Wij bedanken Ton voor zijn jarenlange intensieve inzet als secretaris.
Wij zijn verheugd U mede te delen dat Ton wel aan wil blijven als bestuurslid zodat de vereniging nog steeds
gebruik mag en kan maken van zijn kennis en kunde.
2b. Voordracht nieuwe secretaris Carina Plokhaar – van Vliet
2c. Er is nog steeds behoefte aan een 5e bestuurslid.
2d . SGDH / Duitse Herder Database -- > Peter
2e. Presentie leden en afmeldingen leden
3. Voorstel:
Vaststellen agenda punten
Graag presentielijst tekenen
Vaststellen notulen 2015
4. Ingekomen stukken
Fairfok RvB
Brief FCI, tot op heden nog geen reactie
Brief minister, antwoord gekregen en inmiddels gesprekken gevoerd met de programmasecretaris Fairfok en
RvB.
Mondelinge toelichting door de Voorzitter
Bijlages via de voorzitter
Voorstel: voor kennisgeving aannemen
5. Financiële verslaglegging
Onze penningmeester Marcel zal de cijfers toelichten en verstrekken.
Bijlage financiële verantwoording
De totale financiële verantwoording wordt in de vergadering ter inzage gelegd.
6. Verslag kascommissie
7. (Her)Benoemen leden kascommissie
Er worden kandidaten opgeroepen om zich te melden als lid van de kascommissie
8. Jaarverslag secretaris
De cijfers
In 2015 is het leden aantal van de vereniging gegroeid van 268 naar 335 leden incl gezinsleden. Het aantal
fokkers was begin 2015: 38. Het aantal dekreuen is opgelopen 29 actieve dekreuen
Er zijn 20 honden geïnventariseerd voor de fokgeschiktheid en 153 pups in het stamboek bijgeschreven.
Van de subsidie regeling (testen op HDG) is gebruik gemaakt.

Redactiecommissie
Gedurende heel 2015 waargenomen door Peter van de Wiel in samenwerking met het bestuur.
De Facebookpagina wordt door Ton Opdam en Joke van Eimeren bijgehouden.
De website is bijgewerkt en up-to-date gehouden.
We hebben 3x Herderleven in full color kunnen verspreiden onder onze leden, en danken een aantal leden,
maar ook dierenartsen voor de geleverde copy!
De nieuwsbrieven worden nu met regelmaat verstuurd, elke maand 1. Voor leden en belangstellenden.
(We zoeken nog steeds iemand die deze taken, of een deel ervan kan invullen!)
Fokcommissie
Als vereniging geven wij alleen gevraagd advies aan fokkers en leden. Ook in 2015 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 2015 is er weer iedere maand een wandeling gehouden? Er was doorlopend een goede 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 2015
Zoals we vorig jaar al meldden is ook de show in 2015 een gezellige en succesvolle dag geweest. Met de
hulp van Heidi en Harry Boogaart, en Trix Kooman en vele vrijwilligers is de show een groot succes
geworden.
Genetica en gedrag.
In mei 2015 lezing is er een lezing gegeven door Theo van der Horst.
In oktober 2015 bijeenkomst fokkers met uitleg over breed fokken en genetica.
9. Voorstel:
Decharge bestuur
Het bestuur vraagt de vergadering decharge van het gevoerde beleid
10. Verzoek aan de leden:
Er is nog steeds behoefte aan vrijwilligers voor de diverse commissies en activiteiten
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, copy voor onze nieuwsuitingen te verzamelen
en met een publicatieprogramma om te zetten in ons orgaan Herderleven
De geneticacommissie is inmiddels op sterkte. Heeft u desondanks belangstelling voor de kennis over
erfelijkheid en gedrag, 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

Mededelingen.
Bespreken gang van zaken omtrent het lidmaatschap van de Raad van Beheer en Fairfok
Mondelinge toelichting door de voorzitter
Voorstel: Voortzetten en uitbreiden 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 en passant 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, of dood ter wereld komen.
Voor de reuen in onze vereniging geldt de subsidie via de Stichting Gezonde Duitse Herder nog steeds. Deze
bedraagt 10 euro. Blijvend binnen bovenstaande grenzen stellen we voor deze aan te vullen tot 25 euro.
11. Voorstel: Vaststellen contributie
Voorgesteld wordt de contributie ongewijzigd te laten.

12. Rondvraag en sluiting

