Notulen ALV vrijdag 17 september 2021
Locatie: ‘Huis van Eemnes’, Noordersingel 4, 3755 EZ Eemnes
Tijd: 20:00 uur
Aanwezig van de leden:
de dames R. Hol, P. Beikes, A. Ouwerkerk, I. Kooijmans , E. Konstapel, R. van Rijn, C. van ’t Hof, E.
Kistemaker, J. Arends, F. Aukema, N. van Rattingen-Schenkhuizen, G. Vos
de heren R. Grabijn, T. v.d. Water, R. Schreur, B. Arends, M. Boersma, J. Vos
Aanwezig van het bestuur:
de heren E. Verschoor (voorzitter), J. Ouwerkerk (penningmeester)
Afgemelde leden:
de dames C. Volman, J. Mol-Broekhuizen, L. Broekhuizen
Afgemelde bestuursleden:
de heer A. Mol (secretaris)
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Opening door de voorzitter. Hij vraagt om een notulist, mevr. N. van Rattingen-Schenkhuizen
biedt zich aan.
Agenda wordt vastgesteld, er zijn geen voorgestelde veranderingen.
Mededelingen: de VFR’s van de Akita, American Akita en Shiba zijn ondertekend door voorzitter
en penningmeester en nu klaar om aan de Raad van Beheer gestuurd te worden. Het gaat om de
bestaande VFR’s in het nieuwe format van de Raad. De voorzitter biedt het nieuwe bestuur aan
om te helpen bij het omzetten van de middenslag rassen en de Tosa, aangezien hij nu helemaal
in de materie zit. Hij verwachtte wel dat er bij de middenslag rassen een probleem zou ontstaan
met de Raad, aangezien deze VFR’s geen uitsluitingen bevatten met betrekking tot HD en
patella. Gezien de het feit dat deze rassen nog zo klein in populatie zijn, heeft de NVAI altijd de
verantwoordelijkheid bij de fokkers neergelegd om het ras überhaupt een kans te geven, maar
dit kan de Raad anders zien. Gevolg is wel dat als de huidige VFR’s in het nieuwe format niet
door de Raad geaccepteerd worden, er wederom een ALV nodig is om de veranderingen
goedgekeurd te krijgen door de vereniging. (opmerking: de 3 VFR’s die gereed waren om naar
de Raad te sturen zijn na afloop van de vergadering meegenomen door N. van Rattingen, die ze
de volgende dag per aangetekende post naar de Raad heeft verstuurd).
ingekomen stukken – geen.
Jaarverslag 2019, geen opmerkingen, dus bij deze vastgesteld.
Financieel overzicht 2019/begroting 2020. De penningmeester vertelt dat 2019 nog wel een
actief jaar was, maar dat door het teruglopende ledenaantal er een klein verlies is geleden. Dit
verlies is uit de reserves gecompenseerd.
De kascommissie bestaande uit de dames R. Hol en I. Kooijmans hebben geen
onregelmatigheden kunnen ontdekken en verlenen décharge aan het bestuur.
Notulen ledenvergadering van 7 februari 2020. Mevr. C. van ’t Hof heeft een opmerking over
punt 14 en vraagt hoe breed dit destijds is gecommuniceerd, aangezien zij als Tosa fokker niet
op de hoogte was van dit plan (behalve dan dat ze dit uit de notulen kon lezen). De voorzitter
gaf aan dat dit al zeker sinds 2017 speelde en via een extra LV en een fokkersoverleg is
gecommuniceerd, maar door COVID-19 is de hele situatie stil komen te liggen en het is nu aan
het nieuwe bestuur om te bepalen hoe hiermee omgegaan dient te worden.
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Jaarverslag 2020, geen opmerkingen, dus ook bij deze vastgesteld.
Financieel overzicht 2020/begroting 2021. Penningmeester geeft aan dat er in dit jaar weinig
activiteiten zijn geweest.
11]
De kascommissie bestaande uit de dames R. Hol en I. Kooijmans hebben ook hier geen
onregelmatigheden kunnen ontdekken en verlenen wederom décharge aan het bestuur. (Omdat
er in de tussentijd geen ALV is geweest, was er ook geen mogelijkheid een nieuwe kascommissie
aan te wijzen. De dames hadden er geen bezwaar tegen hun taak de kas te controleren met een
jaar te verlengen.)
12]
Benoeming leden kascommissie 2022: mevrouw F. Aukema en de heer R. Grabijn, met de heer
T. v.d. Water als reserve. De heer E. Verschoor geeft aan niet voor de kascommissie in
aanmerking te willen komen, aangezien hij zijn lidmaatschap aan de NVAI vóór 1 november
2021 zal opzeggen. Hij heeft de persoonlijke behoefte wat meer afstand tot de vereniging te
creëren.
13]
Voorstel van het bestuur om de contributie en andere tarieven voor 2022 niet te wijzigen wordt
akkoord bevonden.
14]
Bestuursverkiezing: de stemmen worden uitgebracht, waarna een pauze wordt ingelast, zodat
de stemmen geteld kunnen worden.
Uitslag van de verkiezing:
Berry Arends -> voorzitter 20/20 vóór
Martin Boersma -> 20/20 vóór
Esther Kistemaker -> 20/17 vóór 3 blanco
Jennifer Arends -> 20/19 vóór 1 blanco
Patty Beikes -> 20/18 vóór 2 blanco
Renate van Rijn -> 20/18 vóór 2 blanco
Nancy van Rattingen -> 20/19 vóór 1 blanco
Claudia van ’t Hof -> 20/19 vóór 1 blanco
Bij geen van de kandidaten was er een tegenstem, en met deze uitslag zijn alle acht kandidaten
gekozen in het bestuur.
15.
Rondvraag, geen bijzonderheden.
16.
Sluiting, voorzitter sluit de vergadering om 21:30 uur.
Na afloop heeft de voorzitter van het nieuwe bestuur de aftredende bestuursleden E. Verschoor en J.
Ouwerkerk als de dames A. Ouwerkerk en F. Aukema bedankt voor hun jarenlange inzet voor deze
vereniging. Er zijn bloemen/wijnpakket en een blijk van waardering in de vorm van een certificaat
uitgereikt aan deze vier mensen, die de vereniging zo lang draaiende hebben gehouden.
Vastgesteld tijdens ALV van 20 mei 2022
Voorzitter:

Secretaris:

B. Arends

N. van Rattingen-Schenkhuizen

2|Page

