Nieuwsbrief 2, 2017
3 juni 2017

Beste leden,
Op het moment van dit schrijven hebben er diverse veranderingen plaatsgevonden in
het bestuur en de commissies.
Het huidige bestuur zit nu een maand en heeft ontzettend hard gewerkt. De
overdracht van gegevens van het oude naar het nieuwe bestuur verliep moeizaam,
maar is nu bijna rond. Er zijn een paar duizend berichten beantwoord, de
ledenadministratie is bijgewerkt, declaraties zijn uitbetaald en de incasso-opdrachten
en facturen voor het innen van de contributies zijn verstuurd.
En ook binnen de commissies is keihard gewerkt. Er zijn mensen vertrokken,
anderen kwamen nieuw binnen of zijn teruggekomen. Nestcontroles gaan gewoon
door, de Jonge Hondendag is binnen veertien dagen georganiseerd, geplande
evenementen kunnen doorgang vinden en de nieuwe Hovawartaal ligt bij de drukker.
De voorbereidingen voor de Algemene Ledenvergadering op 24 juni aanstaande zijn
in volle gang. De uitnodiging hiervoor en de agenda vindt u in deze nieuwsbrief.
Het huidige bestuur wil haar beleidsplannen graag aan u voorleggen en stelt uw
komst daarom zeer op prijs. Graag tot 24 juni.
Tineke Visser / voorzitter
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Datum:

03-06-2017

Betreft:

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering op 24 juni 2017

Geachte heer en/of mevrouw,

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van de Hovawart Club
Nederland die op zaterdag 24 juni om 14.00 uur gehouden zal worden bij
hondenvereniging KC Pampus, Weteringweg 2, 1358 AK te Almere.

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 22 april 2017
Ingekomen stukken en mededelingen
Jaarverslag penningmeester en goedkeuring jaarrekening 2016
Verslag van de kascommissie 2016 en benoeming leden kascommissie
2017.
6. Vaststelling van de begroting 2017
7. Vaststelling van de contributie 2018
8. Verkiezing bestuurslid
9. Beleidsplan
10. Organisatie IHF en HCN jubileum in 2019
11. Rondvraag
12. Sluiting

De bij de agenda behorende stukken liggen vanaf 13.30 uur ter inzage op de
vergaderlocatie.
Wij hopen van harte u op de algemene vergadering te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de Hovawart Club Nederland

Tineke Visser-Lok
voorzitter
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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van HCN op zaterdag 22 april te Zwolle

Notuliste: Alice Zaat

Onder voorzitterschap van Roeland den Hollander op verzoek van Larissa van der
Heide, enig bestuurslid( secretaris).
Opening
De dagvoorzitter ( Roeland ) opent de vergadering en heet allen van harte welkom.
Hij geeft een kort overzicht van de gebeurtenissen van de afgelopen periode (o.a.
aftreden bestuursleden).
Ingekomen stukken
Dagvoorzitter (hierna dvz) leest de ingekomen stukken integraal voor zodat de
aanwezige leden op de hoogte zijn van de diverse zienswijzen van de diverse
bestuurs- en commissieleden.
Brief van Ans en Mark Schellekens waarin zij hun terugtreden als lid van de HCN en
als lid van de fokcommissie per 22-4-2017 aangeven.
Brief van dhr. Geertsema
Brief van Sia Beuving
Brief van dhr. Scherpenhuizen
Hierna volgen mondelinge toelichtingen van diverse ‘’hoofdrolspelers’’ w.o. Cris Mul,
Tineke Visser, Roeland Scherpenhuizen en Angelika Balk. Tijdens de uitgebreide
discussie die hierna ontstaat wordt het ontslag van de fokcommissie per 23 april
2017 aangeboden.
Dagvoorzitter sluit de uitgebreide discussie omwille van de voortgang van de
vergadering.
Jaarverslag 2016 secretaris
Ton Benschop geeft aan dat hij in 2016 uit de fokcommissie is getreden. Secretaris
zal dit alsnog opnemen in het verslag. Verder geen op- of aanmerkingen.
Jaarverslag 2016 penningmeester
Er is geen jaarverslag. De nieuwe penningmeester zal z.s.m. het jaarverslag aan
leveren.
Verslag van de kascommissie 2016 en benoeming leden kascommissie 2017
Punt wordt doorgeschoven naar de volgende ALV.
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Decharge van het bestuur
De vergadering verleent met algemene stemmen decharge aan het bestuur voor het
gevoerde beleid.
Goedkeuring begroting 2017
Punt wordt doorgeschoven naar de volgende ALV.
Vaststelling contributie 2018
Punt wordt doorgeschoven naar de volgende ALV.
Bestuursverkiezing
Dvz geeft aan dat de voordracht van nieuwe bestuursleden niet conform de statuten
is gebeurd. De voordracht was nl niet voorzien van de vacature. Hierdoor is de ALV
vrij om haar eigen procedure te volgen. Willem Groeneveld stelt voor om een
formatieperiode van 2 maanden in te lassen. Larissa antwoordt desgevraagd dat zij
liever z.s.m. een nieuwe bestuur wil. Sandhuizen wil spijkers met koppen. Dvz houdt
een stemming over een formatieperiode en een meerderheid van de aanwezige
leden is voor een directe stemming.
Na een korte voorstelronde van de kandidaat bestuursleden wordt de stemming op
verzoek van een aantal leden met stembriefjes gedaan. Met een grote meerderheid
van stemmen worden Maud van der Knaap, Maarten Boers, Tineke Visser. Ietje
Froma, Jaap Smit en Angelika Balk gekozen. Zij zullen in onderling overleg de
vacatures invullen. Larissa geeft aan dat zij alsnog wenst af te treden gezien haar
drukke werkzaamheden waardoor er een bestuursvacature ontstaat. Larissa wordt
met applaus bedankt voor haar inspanningen van de afgelopen maanden en het feit
dast zij is aangebleven als enig bestuurslid.
Kandidaten worden opgeroepen om zich te melden bij het bestuur voor de volgende
ALV.
Verslag Fokcommissie
Rutten vraagt of de fokaanvragen die er liggen worden overgedragen aan het nieuwe
bestuur.
Geen op-of aanmerkingen.
Organisatie IHF 2019
Dit punt wordt doorgeschoven naar het nieuwe bestuur
60 jarig HCN jubileum 2019
Vrijwilligers worden verzocht zich te melden bij het nieuwe bestuur.
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Rondvraag
Ton de Wit betreurt het opzeggen door de twee ereleden Ans en Mark Schellekens
gezien hun grote verdiensten voor de HCN. Roept de ALV op tot een gezamenlijke
uitspraak. Hierop volgt geen enkele uitspraak. Ook vraagt Ton een applaus voor
Chris Mul voor zijn vele verdiensten. Voor Cris volgt een groot applaus.
Tina Rood vraagt waar alle e-mails naar toe moeten: secretariaat@hovawartclub.nl.
En of de volgende ALV aan de andere kant van de dijk georganiseerd kan worden.
En roept allen op om niet met modder te gooien en elkaar met respect te
behandelen.
Heidi Visser: wie wordt de nieuwe penningmeester?
Conny Koolhaas geeft aan dat zij stopt met het organiseren van evenementen. Niet
omdat het niet leuk zou zijn maar omdat zij gaat studeren. Roept iedereen op zich op
te geven voor deze commissie.
André Jilissen roept de penningmeester op z.s.m. de contributie 2017 te gaan innen.
Emma de Fremery verzoekt het nieuwe bestuur meer per telefoon bereikbaar te zijn
Elly Admiraal vraagt of er een geschillencommissie kan komen die in de toekomst
kan bemiddelen bij geschillen.
Kees Dullemond is blij met het nieuwe bestuur en wenst hen heel veel plezier en
succes toe.
Sluiting
Dagvoorzitter sluit af en staat stil bij alle leden die afgehaakt zijn in de afgelopen
periode / het afgelopen jaar. Zonder hun namen apart te noemen wil hij hen enorm
bedanken voor hun inzet. Hij hoopt dat een ieder in staat zal zijn de conflicten achter
zich te laten en goed en positief met elkaar te communiceren. Hij roept een ieder op
om rekening te houden hoe bepaalde zaken kunnen overkomen op een ander. Liever
persoonlijk, of via de telefoon en bij voorkeur niet via de e-mail. Teksten kunnen
volledig fout worden geïnterpreteerd.
Dagvoorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst. Ook dank voor alle
commissieleden voor hun inzet. En speciale dank voor Larissa die in haar eentje alle
bestuurstaken zo goed als mogelijk heeft waar genomen de afgelopen periode.
Tevens geeft hij aan dat Larissa op zijn verzoek pas vandaag haar ontslag heeft
ingediend.
Hierna sluit de Dagvoorzitter de vergadering om 17.00 uur.
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Beleidsplan
2017- 2022

Rasvereniging
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Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. Missie
3. Visie
4. Strategie
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Inleiding
Het bestuur van de Hovawart Club Nederland heeft het afgelopen jaar uitvoerig
gesproken over diverse actuele problemen, welke de continuïteit op termijn
bedreigen en welke maatregelen getroffen moeten worden om juist de continuïteit te
waarborgen.
Om een juist beeld van de actualiteit te verkrijgen heeft ieder bestuurslid en een
aantal commissieleden en vrijwilligers zijn mening gegeven over een groot aantal
onderwerpen.
Op basis van deze meningen is dit plan samengesteld en wordt getracht een
samenhangend beeld te schetsen over de toekomst van de HCN.
Dit is een eerste opzet, op basis waarvan verdere discussie binnen het nieuwe
bestuur zal plaatsvinden en gewerkt kan worden naar een definitief beleidsplan dat
op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering aan de leden voor goedkeuring
zal worden voorgelegd.
Het belang van een evenwichtig en concreet beleidsplan is groot: het geldt als
toetsingskader voor huidige en toekomstige commissies bij de uitvoerende
activiteiten en voor het bestuur bij te nemen besluiten.
Bestuur Hovawart Club Nederland
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Missie
De missie van de HCN kan worden samengevat als:
“Dé Hovawartvereniging met het grootste Hovahart”
Waar alles ten dienste staat aan de instandhouding en verbetering van het ras, in
gezondheid, gedrag én welzijn. Dat betekent ook een lang leven bij een passende
baas.
Als zodanig stelt de HCN zich ten dienste van de hond en zal zij er alles aan doen
om te fokken volgens de strengste regels, en waar fokken om commerciële redenen
nooit de gezondheid mag schaden.
Visie
Om onze missie uit te dragen, willen we alle kennis en kwaliteit met betrekking tot de
Hovawart behouden en uitbreiden.
Dit vraagt van het bestuur, de fokkers en de leden een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Het in stand houden en verbeteren van het ras Hovawart vereist een nauwe
samenwerking van het bestuur met leden en fokkers van de HCN.
Ook internationaal! Het bestuur hecht groot belang aan communicatie met zowel
leden, fokkers als vrijwilligers in binnen- en buitenland.
Fokkers en leden dienen het fokreglement en de daarbij behorende procedures op te
volgen. Gezamenlijk gaan we voor een gezonde evenwichtige Hovawart, die uniek is
in zijn soort.
Strategie
De strategie voor de jaren 2017 – 2022 richt zich op de volgende onderwerpen:
1. Organisatie
- De HCN is een vereniging en kent statuten en reglementen die worden
aangepast indien de actualiteit daarom vraagt.
- Iedere commissie is gekoppeld aan een bestuurslid die verantwoordelijk is
voor
de communicatie tussen bestuur en commissie.
- De HCN wil zoveel mogelijk samenwerken met zowel binnenlandse als
buitenlandse Hovawart verenigingen.
- Leden werven voor diverse commissies (fok, gedrag, evenementen,
redactie, kas, geschillen, herplaatsingen, sponsor, jeugd).
- Ontwikkelen vrijwilligersbeleid
2. Fok
- Voor de nestkeuringen wordt Nederland in 2 regio’s verdeeld. Zo mogelijk
worden door de Raad van Beheer erkende keurmeesters per toerbeurt
ingezet rekening houdend met deze regio’s.
- Opleiden van voldoende testhelpers.
- Ontwikkelen van informatiemateriaal voor fokkers.
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Standaardisatie nestcontrole gereedschappen/materialen.
Ontwikkelen van Nestcontrole Protocol op basis “puppy go test” ontwikkeld
door de Raad van Beheer.
Herziening nestcontrole formulieren inclusief achtergrond informatie en
handleiding voor de fokker.
Fokadvies over reu-teefcombinatie wordt door minimaal twee personen
gegeven.
De database toegankelijk maken voor meerdere personen en ook fokkers
gedeeltelijk toegang geven.
Opzetten van een kennisgroep voor fokkers waar zij ervaringen kunnen
delen en informatie kunnen halen.

3. Gedrag
- Inzet keurmeesters per toerbeurt.
- Bij voldoende testhelpers inzet per toerbeurt.
- Inventarisatie gereedschappen/materialen t.b.v. gedragstesten en eventuele
vervanging hiervan.
- Protocol Jonge Honden Dag / MAG+ test herzien
- Aanstellen vakbekwame mensen in verschillende regio’s voor het bijstaan
van leden met woord en daad.
4. Ontwikkeling
- Opleidingstraject voor keurmeesters, testhelpers en vrijwilligers opzetten.
- Het volgen van opleidingen faciliteren, eventueel ook financieel.
- Gastsprekers over genetica, fok of gedrag uitnodigen voor lezingen over
nieuwe ontwikkelingen.
- Informatie over gezondheid, fokkerij en gedrag met elkaar delen en voor alle
leden toegankelijk maken.
5. Evenementen
- KCM
- Jubileum
- Workshops: gedrag, speuren, reddingswerk ed.
- Ontmoetingen: wandelingen, varen, sport en spel, kind en Hovawart,
kamperen enz.
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