Uitnodiging AV 14 april 2018
Graag nodigt het bestuur u uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering (AV)
van de Hovawart Club Nederland.
De AV zal gehouden worden op zaterdag 14 april 2018 en vindt plaats in het gebouw van de
Kynologen Club Apeldoorn, Polderweg 5, 7327 GX Apeldoorn.

De AV begint om 13.00uur
Een route beschrijving vindt u op de webpagina van de AKC
www.akc.nl/accommodatie-route.html
Wij stellen het zeer op prijs u op deze vergadering te mogen ontvangen.

Lezing MPP
Voorafgaand aan de Algemene Vergadering hebben wij een zeer interessante Gastspreker in de persoon van Kirsten Wesche uitgenodigd .
De lezing begint om 10.00 uur.

Wij zijn zeer verheugd dat Kirsten aan onze uitnodiging gehoor heeft gegeven en met ons haar
kennis omtrent de oogafwijking Membrana Pupillaris Persistens afge- kort MPP wil delen. MPP is
een oogafwijking die wordt veroorzaakt door bloed- vatrestjes van voor de geboorte.
Ook zal ze ingaan op wat dat kan betekenen voor een individuele hond ,de fok en hoe andere
verenigingen in omringende landen hier mee omgaan.
Voor vragen zal er genoeg ruimte na de lezing zijn. Dit alles vind plaats om 10.00 uur op
onderstaand adres.
De voertaal van de lezing is Engels, waar zij woorden niet weet spreekt ze Duits, er is een tolk
aanwezig die kan vertalen. Mevrouw Wesche ondersteunt haar lezing met een Power Point
presentatie waardoor het voor de meeste mensen goed te volgen is.

Agenda AV 14 april 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Opening
Ingekomen stukken en mededelingen
Vaststelling notulen Algemene Vergadering d.d. 24 juni 2017
Jaarverslag van de secretaris 2017
Jaarverslag van de penningmeester 2017
Verslag van de kascommissie 2017 en benoeming leden kascommissie 2018
Goedkeuring van de jaarrekening 2017
Decharge van het bestuur
Vaststelling van de begroting 2018
Voorstel: Herintroductie gedrukte HWT
Vaststelling van de contributie 2019
Bestuursverkiezing
- Vacature voorzitter
- Vacature secretaris, Maud van der Knaap is periodiek aftredend en heeft zich niet
herkiesbaar gesteld.
- Algemeen bestuurslid met als portefeuille redactie; Jaap Smit is periodiek
aftredend en heeft zich herkiesbaar gesteld.
- Algemeen bestuurslid met portefeuille IHF, Herplaatsers, gedrag;
Angelika Balk moet wegens gezondheid redenen haar functie neerleggen.
- Vacature algemeen bestuurslid met als portefeuille evenementen
Voordrachten bestuur:
a. - Michiel Roholl voor de vacature van voorzitter
b. - Cees van de Loo voor de vacature algemeen bestuurslid met als portefeuille evenementen.
Conform Artikel 20 van de Statuten kunnen tien of meer stemgerechtigde leden een voordracht
doen, die tenminste één week voor de Algemene Vergadering schriftelijk door het secretariaat
van de HCN moet zijn ontvangen.
Is er voor een bepaalde vacature geen voordracht opgemaakt, dan is de Algemene Vergadering
voor de vervulling van die vacature vrij in haar keuze.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Voorstel: Aangaande HD foto’s
Voorstel: instemming van de AV op schriftelijke stemming voor buitenlandse leden
KCM 2018
HCN jubileum in 2019
Bespreking evt. ingekomen brieven en stukken
Rondvraag
Sluiting

