CONCEPT NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
18 juni 2017 TE DE BILT

Aanwezig 26 stemgerechtigde leden inclusief het bestuur

1. Opening
De dagvoorzitter dhr. G. Oort stelt zich kort voor en opent de vergadering namens het
bestuur door middel van een welkomstwoord. Hij geeft aan dat hij, bij gebrek aan een
voorzitter vandaag deze rol op zich neemt. Bestuurslid dhr. A. van Doorn is i.v.m. de
zondagsrust niet aanwezig op de vergadering.
De voorzitter bespreekt met behulp van een powerpoint presentatie een aantal punten van
het afgelopen jaar.
Namelijk;
- De Ierse Setter Club is er voor alle leden
- Het stimuleren van de regio’s, de jacht, de fokkers en de rood-witte setter.
- Beleid richten op: een gezonde Ierse setter, het moet een Ierse setter blijven, het moet
een jachthond blijven en het karakter moet behouden blijven.
- Er is nog voldoende werk zoals het begeleiden van de relatie tussen fokker/koper, het
VFR als levend document enz.
- Uw hulp is hard nodig bij het organiseren van de diverse activiteiten.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
De secretaris mw. W. Schellings geeft aan dat de volgende afmeldingen zijn ontvangen van
dhr. en mw. Zentveld, mw. Pijnacker, dhr. Vermij, mw. Dormans, mw. Pollé, dhr. van der
Velden, dhr. en mw. Ruks, mw. Terpstra van der Meulen, mw. T. de Jonge, mw. Vlasblom,
dhr. Mesu, dhr. van Doorn, dhr. en mw. Huisman en mw. Mogony.
Verder zijn er zes ingekomen stukken op het secretariaat ontvangen. Van 5 stukken zijn er
kopieën gemaakt, deze worden uitgereikt. Van het ingezonden stuk van mw. Mogony zijn
helaas geen kopieën beschikbaar, daar dit stuk pas 17 juni jl. in de late avonduren werd
ontvangen en niet meer aan de bundel ingekomen stukken kon worden toegevoegd.
De overige stukken zijn van dhr. Zentveld en vier keer van dhr. W. Jansen. De inzenders zijn
helaas niet aanwezig om tekst en uitleg te geven bij hun ingezonden stuk(ken).
De voorzitter vraagt de ALV of het akkoord is dat men de stukken van dhr. W. Jansen bij de
diverse agendapunten waar zij betrekking op hebben mag behandelen, te weten agendapunt
4 secretariaatsverslag, agendapunt 5b vaststellen, financieel verslag 2016 en begroting 2017,
agendapunt 7 ABC verslag en agendapunt 11 openstelling ZooEasy.
Het ingezonden stuk van dhr. Zentveld (zie bijlage 4), zal de secretaris mw. Schellings
voorlezen en aan de hand daarvan zal de vergadering bepalen of de hele brief (zie bijlage 5)
wordt voorgelezen en indien nodig ook nog gepubliceerd in de Ierse Setter Klanken van het
juli/augustus nummer 2017, zoals door de inzender dhr. Zentveld wordt verzocht.
Ook het ingezonden stuk van mw. Mogony (zie bijlage 6), zal de secretaris voorlezen.
De ALV gaat hier akkoord mee.
Het ingekomen stuk van mw. S. Mogony wordt voorgelezen. Daar de briefschrijfster niet
aanwezig is vraagt de voorzitter of er nog vragen zijn a.d.h.v. het stuk van mw. Mogony.

Alleen dhr. H. v.d. Woude geeft aan nog wat te willen zeggen. Hij geeft aan het niet zo scherp
te willen stellen als de briefschrijfster, maar ook hij geeft aan van dit bestuur geen eenheid te
hebben kunnen maken.
De voorzitter stelt voor eerst de brief van dhr. Zentveld te behandelen deze sluit ook hierbij
aan. Wel wil hij even een woord vertellen over de eenheid/chemie van dit bestuur. Hij geeft
aan dat er een bijeenkomst is geweest waarin heel duidelijk gesproken is over vertrouwen en
respect. Na deze bijeenkomst was ieder bestuurslid ervan overtuigd dat men nu kon gaan
bouwen aan vertrouwen en respect en het verbaasde dhr. Gert-Jan Oort dan ook de
volgende dag in zijn mailbox het ontslag van dhr. Zentveld aan te treffen. Niemand van de
bestuursleden had dit zien aankomen.
Je zult samen aan de slag moeten en omdat we vlak voor de ALV staan is het belangrijker
eerst eens gezamenlijk te werken aan een eenheid en dan pas weer op zoek te gaan naar
nieuwe bestuursleden/voorzitter.
Dhr. G. Mirck vraagt waarom er dan in geen enkel bestuur van de afgelopen jaren chemie is
en waarom de voorzitters opstappen. Mw. Schellings geeft aan hierop wel te willen
antwoorden. Het opstappen van mw. Mogony is voort gekomen uit de stemming op de ALV.
De aanwezige leden op die bewuste ALV hadden schijnbaar niet voldoende vertrouwen
waardoor er een stemmingsuitslag kwam van 18-18. Mevrouw Mogony had toen een tweede
stemronde aan kunnen gaan, maar zij koos ervoor op te stappen gevold door 4 andere
bestuursleden. Dhr. Mirck oppert dat het met mw. Mogony toch een goed bestuur was,
waarop mw. V.d. Valk aangeeft dat het inderdaad een ideale situatie was. Zes bestuursleden
en één voorzitter. Het probleem dat er binnen dat bestuur was, zoals ze het zelf noemde, we
hadden dromers, denkers en doeners en helaas was het aantal doeners veel te laag en het
aantal dromers en denkers te groot.
Dhr. Mirck snapt nu beter wat er aan de hand was.
Mw. Schellings geeft aan dat de overgebleven bestuursleden daarna weer op zoek moesten
naar een nieuw bestuur dat werd gevonden in Herman v.d. Woude, Jeannette Groenink, Wil
Huizer en Arie v. Doorn. Mw. Groenink stapte in maart 2016 weer op en dhr. v.d. Woude
besloot direct na de ALV in juni 2016 ook op te stappen. Wederom moest er een extra BALV
komen om het aantal bestuursleden aan te vullen. Dhr. Gert-Jan Oort stelde zich beschikbaar
als bestuurslid en dhr. Theo Zentveld verkoos alleen maar het voorzitterschap. Na ruim een
half jaar is hij dus nu ook weer opgestapt.
De dagvoorzitter geeft aan dat het bestuur nu tijd nodig heeft om stabiliteit te krijgen en niet
steeds naar nieuwe bestuursleden op zoek moet. De vele bestuurswisselingen komen de
stabiliteit niet ten goede. Ieder nieuw bestuurslid moet zich eerst weer inlezen en inwerken.
Daarom vraagt het bestuur ook tijd van de ALV om de stabiliteit te krijgen en dan pas weer
verder te zoeken naar nieuwe bestuursleden.
Agendapunt 2 ingekomen stukken wordt vervolgd met het voorlezen door de secretaris van
het ingekomen stuk van dhr. Theo Zentveld. Dit stuk heeft iedere aanwezige ontvangen.
Na het voorlezen van het stuk geeft de dagvoorzitter aan dat het geplaatste stuk alleen
verschilt met het ingediende stuk daar waar dhr. Zentveld aangeeft dat het een persoonlijke
kwestie was met de secretaris, terwijl het hele bestuur heeft aangegeven het een
vertrouwens kwestie te vinden.
Mw. Mara Pepers geeft aan dat er altijd mensen zijn waar je beter mee samenwerkt dan met
anderen maar dat men binnen een bestuur hier overheen moet stappen.
Dhr. v.d. Woude geeft aan dat het allemaal voortreffelijke mensen zijn die achter de tafel
zitten, die heel hard werken voor de vereniging maar ook in zijn periode als voorzitter was er

steeds spanning en werd niemand geschoond. Hij heeft geprobeerd er een eenheid van te
maken maar dat was hem niet gelukt.
De dagvoorzitter dhr. Oort geeft aan hoe hij het ervaart en voor hem is in dat gesprek in mei,
waarna dhr. Zentveld is opgestapt een belangrijke stap gezet naar een gezamenlijk bestuur.
Men hoeft niet altijd dezelfde mening toegedaan te zijn maar men moet er wel gezamenlijk
voor willen gaan.
Dhr. van der Woude vraagt of het niet mogelijk is de brief van dhr. Zentveld op de website te
publiceren, waarop de dagvoorzitter aangeeft hier geen enkele meerwaarde in te zien en ook
niet om deze brief te plaatsen in de ISK. Hij geeft aan nu vooruit te willen en niet nog verder
naar beneden getrokken te worden. Hiermee gaan de aanwezige leden akkoord en wordt de
brief wel voorgelezen tijdens de ALV maar wordt hij verder niet meer gepubliceerd in de ISK.
Ook de ALV is van mening dat men nu vooruit moet en geeft het bestuur het vertrouwen om
zo verder te gaan.
Hierop komt dhr. v.d. Woude dan toch met zijn motie/voorstel dat hij eigenlijk pas bij de
bestuursverkiezing had willen opperen. Hij stelt voor een onderzoekscommissie in te stellen
die bestuursleden en toekomstige bestuursleden gaat toetsen of men wel geschikt is voor
het bestuur. Hij zou hier ervaren leden willen nemen die geen ambitie meer hebben in het
bestuur te willen.
De dagvoorzitter geeft aan dat mensen die in het bestuur willen zich middels voordracht
door 10 leden kandidaat kunnen stellen. Stelt men een onderzoekscommissie aan dan is dit
in strijd met de statuten en het huishoudelijk reglement.
Het is al lastig genoeg bestuursleden te vinden of leden die zelf verantwoording willen
nemen, daarom gaat een onderzoekscommissie voor bestuursleden niet werken.
Gerard Mirck geeft aan het bestuur het vertrouwen te geven en de tijd om alles op de rol te
krijgen. Hiermee stemt de ALV in.
De motivatie ontslagbrief van dhr. Zentveld wordt voorgelezen. Er ontstaat een discussie
waarom niet alles zo is geplaatst als ingediend, waarom de dagvoorzitter aangeeft dat er
door het voltallige bestuur is besloten het stuk niet zoals geschreven te publiceren omdat het
persoonlijk gespeeld wordt. Op het laatste moment, ondanks dat de deadline voor de ISK al
gesloten was, is toch besloten het nog ingekort te plaatsen. Het bestuur had dhr. Zentveld
over het inkorten moeten inlichten maar helaas is dit niet gebeurd. Na een korte discussie
wordt besloten er verder niets meer mee te doen en vooruit te kijken. Alle aanwezige leden
gaan hiermee akkoord.
3. Notulen Bijzondere Algemene Ledenvergadering 26 oktober 2016 te De Bilt
Pagina voor pagina worden de notulen nagelopen en er zijn geen opmerkingen. De notulen
zijn vastgesteld en aangenomen.
4. Verslag secretariaat
Dhr. Wilko Jansen heeft middels zijn ingekomen stuk nummer 6, dat wordt voorgelezen door
de secretaris, aangegeven dat er een fout staat in het secretariaatsverslag. Bij de
Nederlandse kampioenen staat nu bij Big Red’s Hollywood als eigenaar dhr. W. Jansen en
mw. A. Jansen en dit moet zijn mw. A.C. Jansen en dhr. W. Jansen. De secretaris geeft aan
dat dit inmiddels is aangepast en de vernieuwde versie staat al op de website.
Verder staat in hetzelfde stuk de vraag waarom dhr. W. Jansen niet als eigenaar in ZooEasy
vermeld staat als eigenaar van Big Red’s Hollywood en waarom er niet Nederlands Kampioen
voor haar naam staat vermeld in ZooEasy.

Mw. Diana v.d. Valk geeft hierop antwoord dat mw. A. C. Jansen als eerste eigenaar staat
vermeld in de gegevens die wij van de Raad van Beheer ontvangen en dit ook wordt
aangehouden. Dat de betreffende hond Nederlands kampioen is, is inmiddels aangevuld.
Verder zijn er geen opmerkingen en wordt het secretariaatsverslag akkoord verklaard.
5. Verslag penningmeester
a. Verslag kascontrolecommissie
Het verslag wordt door de penningmeester voorgelezen, daar er geen van de leden van de
kascontrolecommissie aanwezig is.
b. Vaststellen financieel verslag 2016 en begroting 2017
Ingekomen stuk nummer 2 van dhr. Wilko Jansen.
Er zijn geen kosten begroot voor populatieonderzoek door de universiteit Wageningen en
geen kosten voor de lezing met uitleg hierover.
Mw. Wil Huizer geeft aan dat het onderzoek geheel gratis wordt uitgevoerd en de lezing
hierover onder vergaderkosten valt. Mw. Diana v.d. Valk geeft aan dat e.e.a. vermeld stond
in de nieuwsbrieven van de ABC.
Er zijn verder geen vragen meer en het financiële verslag 2016 en de begroting 2017 worden
aangenomen
c. Decharge van het bestuur
Met 26 stemmen voor en 0 tegen wordt er decharge verleent aan het bestuur voor het
gevoerde financiële beleid.
d. Benoeming kascontrolecommissie 2018
Mw. Hanny Pijnacker is aftredend. Dhr. Gideon Hoeksema zal als reserve opschuiven en
samen met mw. Martha Waijop de kascontrolecommissie 2018 vormen. Mw. Aylien Oei stelt
zich beschikbaar als reserve kascontrole lid.

6. Verslag activiteiten
Het verslag wordt goedgekeurd
7. Verslag ABC
Ingekomen stuk van dhr. Wilko Jansen.
Mw. Diana v.d. Valk geeft kort aan wat er in het stuk staat.
a. Dhr. Wilko Jansen mist bij het verslag de dek- en geboorteberichten en vraagt of deze
onder het punt ABC verslag vallen. Dit wordt beaamd.
In dit verslag staat de IC per nest, het verwantschap en de AVK, deze waardes zijn
toegevoegd omdat het populatieonderzoek nu loopt en we waarschijnlijk een suggestie gaan
krijgen om het verwantschap naar beneden te krijgen.
b. Dhr. Wilko Jansen, op grond van wat kunt u schrijven dat hoe lager de IC hoe minder kans
op erfelijke aandoeningen er is, welke bewijzen heeft u daarvoor? Mw. Diana v.d. Valk geeft
aan dat dit wetenschappelijk is bewezen en we hier niet omheen kunnen.

c. Dhr. Wilko Jansen heeft een opmerking over de geboorteberichten van 2015 daar stond
een naam foutief Molenrakkers Bibi moest zijn Molenrakkers Byanka, dat is aangepast en
was zelfs de fokker van het nest niet opgevallen.
Dan nog een ander ingekomen stuk van dhr. Wilko Jansen, hier stelt hij de volgende vragen:
a. Wanneer worden de enquête gegevens van 2016 gepubliceerd er is gesproken over
voorjaar 2017. Mw. Diana v.d. Valk geeft aan dat de ABC druk bezig is met de herinrichting
van ZooEasy, dit gaat nu even voor en zodra dit gereed is zullen de enquêtegegevens 2016
worden gepubliceerd.
b. Dhr. Wilko Jansen mist het epilepsie onderzoek in Finland en het verloop ervan en vraagt
ook hoe de medewerking van fokkers en eigenaren is.
Mw. Diana v.d. Valk geeft aan dat dit in het verslag ABC had moeten staan. De medewerking
tot heden is goed.
Er komt de vraag of men ook achter de epilepsiemeldingen op Facebook aan gaat en dit
wordt bevestigd. Alles wat ergens wordt aangegeven hierover daar gaat de ABC achteraan.
c. Dhr. Wilko Jansen vraagt waarom er niets meer vermeld staat over zijn onderzoek naar
maagkanteling?
Mw. V.d. Valk geeft aan dat er niets meer vermeld staat omdat per 1 juli 2016 het hele
onderzoek niet meer met medewerking van de ISC verloopt omdat er totaal geen overdracht
van gegevens was van dhr. Wilko Jansen. Hij had volledige toegang tot de gegevens van de
ISC maar over zijn bevindingen enz. werd er niets overgedragen. Alle vragen van dhr. Wilko
Jansen zijn steeds door de ABC beantwoord, hij heeft hele verslagen gehad met overzichten
uit ZooEasy waarin maar iets van maag stond. De afspraak dat hij iedere 3 maanden het
bestuur een terugkoppeling zou geven over zijn onderzoek is nooit gebeurd. Alle gevallen die
bij hem bekend waren en die hij aan de ABC zou doorgeven is ook niet ontvangen. Op half
juni 2016 heeft hij een verzoek gehad om te reageren, dat heeft hij niet gedaan. Hierop is zijn
account voor ZooEasy per 1 juli 2016 omgezet naar een leesaccount.
De dagvoorzitter vraagt of er verder nog vragen of opmerkingen zijn over het ABC verslag.
Deze zijn er niet en wordt het ABC verslag goedgekeurd.
8. Communicatieverslag
Het verslag wordt goedgekeurd
9. Verslag jacht- en veldwerkzaamheden
Het verslag jacht- en veldwerkzaamheden wordt goedgekeurd.
10. Verslag shows
Het verslag shows wordt goedgekeurd.
11. Het in stemming brengen van de openstelling van ZooEasy tegen betaling d.m.v. het geven
van leesrechten voor:
a. Alle leden, woonachtig in Nederland, die in het bezit zijn van een kennelnaam
geregistreerd bij de Raad van Beheer en hier ook onder gefokt hebben.
b. Alle leden, woonachtig in Nederland, die een teef hebben die voldoet aan het VFR.

Ingekomen stuk van dhr. Wilko Jansen over de openstelling van ZooEasy.
a. Wat kan men wel en wat kan men dan niet lezen?
Mw. Diana v.d. Valk geeft aan dat men dan alles kan lezen behalve de contactgegevens.
Alle enquête gegevens enz. zijn gewoon te zien.
b. Hoe open gaat het dan wel niet worden?
Dezelfde status als de huidige groep fokkers nu heeft. Men kan alles lezen behalve de
contactgegevens.
Dan is er nog een ingekomen stuk van dhr. Wilko Jansen, dit heeft ook betrekking op punt 11
van deze agenda en luidt als volgt:
Dit is niet wat 2 jaar geleden op de ALV werd gevraagd.
Namelijk totale openheid voor en van iedereen.
Ad. B. Waarom alleen de eigenaren van een teef. Doet de eigenaar van de reu niet mee.
En waarom “die voldoet aan het VFR”.
Vaak worden vereiste tests bv. gedaan voor de loopsheid als de fokplannen uitgedokterd zijn.
Vooraf wikken en wegen op basis van beschikbare gegevens, informatie.
Graag toevoegen.
c. die actieve leden die in het belang van ons ras de gegevens in ZooEasy bestuderen,
checken, correcties doorgeven. En er iets mee doen voor het ras, ook op langere termijn.
d. ereleden.
Dhr. Joop Buiten geeft aan dat er inderdaad gevraagd is op een eerdere ALV met een voorstel
te komen om ZooEasy open te maken voor alle leden. Hij is bezig met het uitwerken van zijn
fokplannen en wil nu wel eindelijk een keer gebruik van ZooEasy kunnen maken. Wat hebben
we te verbergen dat het niet open kan.
Mw. Diana v.d. Valk geeft aan dat men bezig is ZooEasy zo correct mogelijk te krijgen, maar
dat het nooit mogelijk is alles erin te krijgen en ook nog foutloos. Er wordt met mensen
gewerkt en ook niet alles is bekend bij de ABC. Iedereen kan een leesaccount krijgen. Dan
heeft men de beschikking over ruim 36.000 stambomen en alle gegevens die van belang voor
het VFR zijn, zoals HD-uitslag, PRA-rcd 4 en CLAD. Verder kan een beginnend fokker
informatie krijgen over de erfelijke gegevens voor zover deze bekend zijn bij de ABC.
Twee jaar geleden stond de volledige openstelling van ZooEasy op de agenda. Dit is toen niet
eens tot stemming gekomen omdat de aanwezige leden in de zaal dit niet eens wilden.
Er moest een beter uitgewerkt voorstel komen. Daarom heeft men er vorig jaar voor gekozen
te beginnen met de openstelling voor actieve fokkers. Dit is de doelgroep die erbij gebaat is
om gebruik te kunnen maken van de gegevens. Gelukkig is dit voorstel vorig jaar
aangenomen.
Vanuit de zaal kwamen vorig jaar wel opmerkingen van “oud” fokkers die ook graag inzicht
wilden in ZooEasy, vandaar dat dit jaar dit voorstel in stemming wordt gebracht.
Het bestuur had ervoor kunnen kiezen om dit jaar de volledige openstelling van ZooEasy in
stemming te brengen maar dit is helaas niet op de agenda geplaatst en dus kan er ook dit
jaar niet voor gestemd worden. Wel kan men het op de agenda van de volgende ALV
plaatsen.
Voordat men overgaat tot het stemmen of dit onderwerp volgend jaar op de agenda van de
ALV moet worden geplaatst ontstaat er nog een discussie tussen de aanwezige leden over de
gevolgen van een volledige openstelling.

Dhr. Gideon Hoeksema komt met de vraag, hoe men gaat voorkomen dat vertrouwelijke
gegevens in ZooEasy naar buiten worden gebracht of zelfs tegen iemand gebruikt worden.
Hoe wil men dit opnemen in de tekst van de openstelling?
Momenteel tekent men ervoor dat alle gegevens vertrouwelijk zijn. Bij misbruik stopt het
account per direct en kan eventueel royement volgen.
Er wordt voorgesteld dat dhr. Joop Buiten en mw. Wilma Schellings samen een voorstel
uitwerken voor verdere openstelling van ZooEasy voor de agenda van de ALV van volgend
jaar, 2018.
Dit voorstel wordt in stemming gebracht en aangenomen met
21 voor, 1 tegen en 4 onthoudingen
Voordat men verder gaat met het instemming brengen van de agendapunten 11.a. en 11.b.
wil men graag nog uitleg over wat een fokkersaccount inhoudt. Mw. Diana v.d. Valk geeft aan
dat men dan de beschikking heeft over ruim 36.000 ingevoerde stambomen, alle
enquêtegegevens enz., alleen de contactgegevens zijn niet beschikbaar. Dit om te
voorkomen dat fokkers zelf met mensen contact gaan opnemen over erfelijke gebreken enz.
Elk account is gekoppeld aan een IP adres zodat er maar vanaf één plek kan worden ingelogd,
dit ter voorkoming van misbruik van zijn account.
Bij misbruik stopt het account per direct en volgt het royement als lid van de Ierse Setter
Club, verder zou men nog een extra sanctie kunnen opnemen indien men iemand ernstige
schade berokkend. Bij het opnemen van een schadevergoeding komt men in het recht van de
bewijslast en dit is dan moeilijk aan te tonen.
Men gaat over tot het in stemming brengen van agendapunt 11.a. er heerst echter nog
steeds onduidelijkheid over de voorstellen, waardoor e.e.a. nogmaals ter discussie komt.
Hierna volgt het instemming brengen van agendapunt 11.a.
0 voor , 24 tegen en 2 onthoudingen
Stemming agendapunt 11.b
0 voor, 21 tegen, 5 onthoudingen
Beide voorstellen worden verworpen.
12. Bestuursverkiezing
Volgens rooster zijn aftredend:
mw. W. Huizer (penningmeester) wel herkiesbaar
mw. D. v.d. Valk (bestuurslid) wel herkiesbaar
De stemcommissie bestaat uit mw. Wanda Pepers en dhr. Herman v.d. Woude.
De stembriefjes worden uitgedeeld.
Mw. Wil Huizer na telling van de stembriefjes:
17 voor, 8 tegen en 1 onthouding
Mw. Diana v.d. Valk na telling van de stembriefjes:
23 voor, 2 tegen en 1 onthouding

13. Uitreiking rozetten en prijzen
Mw. Wilma Schellings reikt de gewonnen rozetten en fokkersplaquettes uit.

14. Rondvraag
Mw. Mara Pepers: vraagt of het niet mogelijk is om leden te verplichten naar de ALV te
komen, ook voor het afhalen van de gewonnen prijzen. Ze stelt voor om er een boete van €
5,- aan vast te knopen.
Ze vindt het schandalig dat er zo weinig leden belangstelling tonen voor de ALV en kan het
ook niet waarderen dat er telkens één bestuurslid afwezig is.
De voorzitter geeft aan dat de afwezigheid van het bestuurslid dhr. Arie v. Doorn met zijn
geloofsovertuiging te maken heeft en hij op zondag niet beschikbaar is. Vanuit de
vergadering komt de opmerking dat dhr. v. Doorn ook niet op de laatste BALV aanwezig was,
terwijl deze op een woensdagavond was.
Dhr. Marcel Megens en dhr. Huub Schellings geven aan dat mensen die hun rozet niet
ophalen deze ook niet meer uitgereikt moeten krijgen.
Dhr. Gideon Hoeksema stelt, niet ophalen, volgend jaar of een volgend jaar geen recht meer
op een rozet of prijs te hebben.
Er komt de vraag vanuit de vergadering of het bestuur geen voorstel kan uitwerken over hoe
de kosten kunnen worden verhaald bij die mensen die hun gewonnen prijs niet ophalen
tijdens de ALV.
Over dit voorstel wordt er gestemd en met
26 voor en 0 tegen stemmen wordt dit voorstel verder uitgewerkt door het bestuur voor de
agenda van de ALV van 2018.
Mw. Wanda Pepers, mw. Caroline Elks en dhr. Huub Schellings: Ingekomen stukken.
Ze vragen of het niet mogelijk is een voorstel uit te werken, waarin regels staan over een
tijdspanne en het moeten aanwezig zijn van de betreffende inzender van een ingekomen
stuk. Nu waren er 6 ingekomen stukken en geen van de inzenders had “de ballen” om
aanwezig te zijn tijdens deze ALV en zijn kritiek op van alles en nog wat te motiveren of te
verdedigen. Het is makkelijk kritiek te spuien maar geef dan wel het bestuur/de ALV de
mogelijkheid tot het vragenstellen over de betreffende onderwerpen aan de schrijver van
het ingekomen stuk.
De aanwezige leden kunnen zich hier allen in vinden en vragen het bestuur hiervoor een
voorstel te doen voor de agenda van de volgende ALV.
Het voorstel moet zeker omvatten:
a. een tijdspanne waarbinnen men ingekomen stukken kan indienen
b. moet de betreffende persoon aanwezig zijn
c. aantal ingezonden stukken
Het voorstel tot uitwerken van een voorstel over de ingekomen stukken voor de volgende
ALV wordt met 24 stemmen voor en 2 onthoudingen aangenomen.
Dhr. H. v.d. Woude: Instellen onderzoekscommissie.
Hij vraagt opnieuw of men niet toch wil overwegen om een onderzoekscommissie in te
stellen, die zittende en toekomstige bestuursleden onderzoekt op hun geschiktheid voor het

bestuur.
Dhr. Gideon Hoeksema wijst dhr. Herman v.d. Woude op de feiten. Er zijn 2 bestuursleden
die heel hard hebben moeten werken toen het toenmalige bestuur opstapte. Er is heel veel
turbulentie geweest ook met het opstappen van dhr. Herman v.d. Woude zelf, die vlak na de
ALV ervoor koos zijn functie als voorzitter ter beschikking te stellen. Dhr. Theo Zentveld kiest
er ook voor om vlak voor de KCM alles erbij neer te gooien. Als er dan volgens dhr. v.d.
Woude geen chemie is, dan is er geen chemie, maar laat de overgebleven 5 bestuursleden nu
hun werk een keer doen en focus op alles wat goed is gegaan. Ga als bestuur er alles aan
doen om verder te komen.
Mw. Willy Duijnkerke geeft aan dat het de eerste keer is sinds jaren dat iets meteen gedaan
wordt als ze iets vraagt.
Dhr. Marcel Megens: Hij vindt het niet gepast dat er regiowandelingen of andere activiteiten
door de regio’s worden ontplooid als er de Algemene Ledenvergadering,
Kampioenschapsclubmatch of Jongehondendag is.
Het bestuur geeft aan dat deze discussie al eerder gevoerd is maar de regio’s aangeven dat
het om een heel andere doelgroep gaat.
Dhr. Megens vindt het onbegrijpelijk dat dit mag.
Mw. Suzanne Megens- van Linder:
Ze vraagt of er niet toch wat meer hulp kan komen bij het op- maar met name afbouwen na
de Kampioenschapsclubmatch. Opbouwen gaat nog wel, dan is er nog hulp, maar na afloop is
iedereen gevlogen. Ook dit jaar weer stond men er met een ringmeester en een exposant.
Dhr. Siebe Bruinsma: Puppy contract
Hij vraagt of er belangstelling is voor het koopcontract?
Mw. Wilma Schellings geeft aan dat bijna iedere fokker die een nest heeft gehad dat voldeed
aan het VerenigingsFokReglement het tot heden heeft opgevraagd.
Hij vraagt of het niet te omslachtig is om alle erfelijke gebreken te moeten benoemen in een
boekwerk. Hierop geeft mw. Diana v.d. Valk aan dat met het boekwerk de speciale editie
bedoeld is. Verder hoeft men alleen maar een opsomming van de erfelijke gebreken te
maken.
Mw. Marieke Jonker: Ingekomen stuk
Ze vraagt of er nog iets met het ingekomen stuk van mw. Susan Mogony gedaan wordt?
Het bestuur geeft aan hier verder niet veel mee te kunnen. De opgesomde zaken in dit
schrijven zijn niet onderbouwd en daar de briefschrijfster niet aanwezig is kan men haar ook
niet om tekst en uitleg vragen.
Wel wil het bestuur ernaar kijken, hoe ze verbetering in de situatie kunnen aanbrengen.
Hoe ze de diverse groepen weer om één tafel krijgen, maar dat zal verder worden besproken
op de bestuursvergadering.
Dhr. G. Mirck: Orweja
Hij geeft aan dat hij als vertegenwoordiger van de ISC de vergadering van Orweja heeft
bijgewoond afgelopen woensdag. Hier kwam duidelijk naar voren dat er weinig kwalificaties
waren gevallen binnen de jacht het afgelopen jaar.
Hij vraagt zich af hoe het bestuur hiermee omgaat en hoe ze hier iets aan gaan doen.
De dagvoorzitter dhr. Gert-Jan Oort geeft aan dat het bestuur er alles aan probeert te doen

om de mensen enthousiast te maken voor de jacht middels introductiedagen jacht,
workshops jacht, jachttraining, veldwerkwedstrijden enz.
Dhr. Mirck geeft aan dat er weinig niveau zit in de zogenaamde showhonden. Gaat het
bestuur fokkers er toe aanzetten om jachthonden te fokken?
Het bestuur probeert het interesse op te wekken bij steeds meer mensen.
Mw. Diana v.d. Valk geeft dhr. Mirck aan dat de jacht een voorstel mag indienen, dat iedere
Ierse setter die geboren wordt een jachtkwalificatie moet hebben. Of het voorstel kans van
slagen heeft is een ander verhaal.
Dhr. Gerard Mirck geeft aan dat ook Orweja zijn zienswijze ook begint bij te stellen en een
andere aanpak wil nl. bouw snelheid en niet meteen naar voorstaan.
Mw. Suzanne Megens geeft aan dat ze ook met een showhond heeft meegedaan aan de
jachtintro en dat dit heel leuk was. Een showhond heeft ook aanleg.
Dhr. Joop Buiten geeft aan dat Nederland niet meer mee doe internationaal gezien.
Mw. Marijke v.d. Valk vraagt of de Algemene Leden Vergadering niet een keer op zaterdag
kan plaats vinden.
Mw. Wil Huizer geeft aan dat in het verleden de vergadering ook al eens op zaterdag
geweest is en dat de opkomst toen nog lager was. De zaterdag is tegenwoordig een gewone
werkdag voor iedereen en heel veel mensen zijn dan ook niet beschikbaar op zaterdag.
Op verzoek van dhr. Arie v. Doorn is in het verleden al een keer uitgeweken naar de zaterdag
maar helaas was dhr. v. Doorn ook op die zaterdag niet aanwezig. Ook op een woensdag was
hij er niet.
Dhr. Sikke Venema: Nieuwe voorzitter
Het bestuur geeft aan dat men negen bestuursleden inclusief voorzitter mag hebben.
Momenteel zijn het er maar vijf. Men zal in de loop van het jaar op zoek gaan naar nieuwe
bestuursleden en op de volgende ALV kan men dan eventueel een voorstel doen.

Mw. Wil Huizer: Jongehondendag 2017
Ze geeft aan dat de Jongehondendag 2017 zal worden gehouden op 22 oktober a.s.
Ze is nog op zoek naar mensen die kunnen helpen met opbouwen en afbreken. Ze vraagt of
er belangstellenden zijn. Helaas wordt het nu angstvallig stil.

15. Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en zijn positieve bijdrage. Hij nodigt
iedereen uit om nog samen met het bestuur een drankje aan de bar te nuttigen en wenst
iedereen een veilige thuis reis.

Ingekomen stuk 1 dhr. W. Jansen 6 juni 2017
WILKO JANSEN
HILDEBRANDSTRAAT 24
5242 GE ROSMALEN

Aan
Bestuur Ierse Setter Club

email : wilko@malcompetsupplies.nl

verzonden per mail naar bestuursleden

Betreft: ALV 18 juni 2017
Ingekomen stuk
Rosmalen, 6 juni 2017
Geacht Bestuur,
Ik mis bij de agendapunten het gepubliceerde verslag : “geboorteberichten 2016”. Of valt dat onder
punt 7. Verslag ABC.
In de toelichting staat : “Hoe lager de IC hoe meer variatie en minder kans op erfelijke
aandoeningen.”
Ik neem aan dat het complete bestuur akkoord is gegaan met publicatie.
Mij vraag is, op grond waarvan kunt u schrijven dat hoe lager IC hoe minder kans op erfelijke
aandoeningen? Welke bewijzen heeft u daarvoor? Waaruit concludeert u dat? Blijkt dat uit uw
gegevens in zoo easy? Ik heb ze niet kunnen ontdekken. Integendeel.
Dan nog een opmerking over de vorig jaar gepubliceerde geboorteberichten 2015.
Daar staat op 31-8-2015 het nest Fairhaven Hellacopters x Molenrakkers Beautiful Bibi.
Dat lijkt mij tegen alle regels. Bibi had 30-12-2014 een nest. Daar zitten maar 8 maanden tussen.
In Zoo Easy staat een nest geboren 30-8-2015 met als moeder Mollenrakkers Byanka.
Zou u dit alsnog willen corrigeren? Met dank.
Met vriendelijke groet,
Wilko Jansen

Ingekomen stuk 2 ALV 18-6-2017 d.d. 13 juni 2017
Betreft: Punt 5b vaststellen begroting 2017
Vraag.
Ik zie geen kosten begroot voor een aangekondigd populatie onderzoek door
Universiteit Wageningen.
Ook geen post voor de lezing met uitleg daarover.
Is er geen onderzoek?
Indien wel, dan kost dat niets?
Mvg
Wilko Jansen
Ingekomen stuk 3 Dhr. Wilko Jansen d.d. 14 juni 2017

Ingekomen stuk
Geacht Bestuur,
Agendapunt 7. Verslag ABC
“Het verslag van de enquête van 2016 volgt in het voorjaar van 2017.”
Wanneer en waar kunnen wij resultaten zien.
In het jaarverslag van de ABC mis ik het noemen van het belangrijke epilepsie
onderzoek Finland.
Vraag. Hoe is medewerking fokkers, eigenaren?
Dan een ander erfelijk probleem bij ons ras.
In de Jaarverslagen ABC van 2014 en 2015 werd het ook belangrijke onderzoek
erfelijkheidsfactor maagkanteling steeds genoemd.
Helaas ontbreekt in het Jaarverslag 2016 enige mededeling over dit onderzoek.
Waarom?
Zie het besluit van de Ierse Setter Club in mail van 4 juli 2016 van Diana van der
Valk aan mij.
In de bijlage ter herinnering de activiteiten en zoals daaruit zal blijken het
ontbreken van de juiste medewerking club, commissie om mijn klus verantwoord,
met juiste gegevens, af te ronden. Daarbij is contact met eigenaren bijzonder
belangrijk. Wat in Zoo Easy stat moet wel juist zijn. Maar dat zou nooit akkoord
zijn vertelde mij een naar later bleek ABC lid (die ik tot dan toe niet kende,
herkende) na afloop van de ALV 2016, waar ik de speld ontving. Ik dacht, het
bestuur zal toch wel een keer op mijn roep om hulp in de mail van 13-1-2016
reageren.
Mijn mail van 13 januari 2016 is echter nooit beantwoord. Hoe belangrijk is aanpak
erfelijke problemen bij deze rasvereniging?
Met vriendelijke groet,
Wilko Jansen

Ingekomen stuk nr. 4 dhr. T. Zentveld d.d. 14 juni 2017

Aan de algemene ledenvergadering van de Ierse Setter Club,
Heiloo, 14 juni 2017.

Geachte leden,

Op 11 mei jl. heb ik het besluit genomen om met onmiddellijke ingang mijn voorzitterschap en
bestuurstaken neer te leggen. Een vervelend, maar onvermijdelijk besluit.
Omdat transparantie voor mij een belangrijke pijler van mijn werkzaamheden als voorzitter vormde
heb ik besloten om mij niet achter ‘moverende redenen’ te verschuilen, maar om mijn visie op de
gebeurtenissen gedurende de zes maanden dat ik uw voorzitter mocht zijn, op papier te zetten. Deze
mogelijkheid is besproken in het telefoongesprek dat ik daags na het opzeggen had met bestuurslid
dhr. Arie van Doorn. Ik heb in eerste instantie mijn overwegingen op 11 mei jl. in een directe mail aan
de overige bestuursleden kenbaar gemaakt. Op zondag 14 mei jl. heb ik het bestuur een brief voor de
leden doen toekomen met het doel deze te plaatsen in de eerstvolgende Ierse Setterklanken. Op
woensdag 17 mei heb ik de eigendommen van de ISC die nog in mijn bezit waren in Meteren bij dhr.
Van Doorn afgeleverd. Vervolgens heb ik van het bestuur niets meer vernomen.
Met verbazing en ongeloof heb ik begin juni mijn brief aan de leden in Ierse Setterklanken gelezen.
Een kleine 30 % van de tekst was door het bestuur zonder overleg verwijderd. Qua structuur en
taalgebruik was duidelijk waar te nemen waar het bestuur had geknipt. De strekking van mijn
motivatie om het voorzitterschap neer te leggen was volkomen onduidelijk geworden en werd hierdoor
eenzijdig weergegeven. In wat er nu in ISK gepubliceerd werd kwam het beeld naar voren van een exvoorzitter die de schuld vooral bij zichzelf zoekt en mogelijk een verkeerd beeld had van de overige
bestuursleden. Dat is duidelijk wat anders dan wat ik in werkelijkheid had geschreven. Het integraal
plaatsen gevolgd door een naschrift van het bestuur had eerder op zijn plaats geweest. Transparantie
en vrijheid van meningsuiting zijn nu ver te zoeken hetgeen mijns inziens niet past bij een vereniging
als de Ierse Setter Club, dan wel in onze maatschappij.
Het is belangrijk dat alle leden (en dat recht hebben zij tenslotte) een volledig beeld krijgen van mijn
beweegredenen om het voorzitterschap neer te leggen. Ik wil de vergadering dan ook verzoeken om
het bestuur de opdracht te geven mijn stuk staande deze ALV voor te lezen en vervolgens integraal te
plaatsen in de Ierse Setterklanken van juli-augustus 2017.

Met vriendelijke groet,
Theo Zentveld

Ingekomen stuk nr 5 dhr. W. Jansen
dd. 15 juni 2017

INGEKOMEN STUK
AGENDAPUNT 11. ALV
Dit is niet wat 2 jaar geleden op de ALV werd gevraagd.
Namelijk TOTALE openheid voor en van iedereen.
Ad b. Waarom alleen de eigenaren van een teef. Doet de eigenaar van de reu niet
mee.
En waarom “die voldoet aan het VFR”.
Vaak worden vereiste tests bv. gedaan voor de loopsheid als fokplannen
uitgedokterd zijn.
Vooraf wikken en wegen op basis van beschikbare gegevens, informatie.
Graag toevoegen.
c. die aktieve leden die in het belang van ons ras de gegevens in Zoo Easy
bestuderen, checken, correcties doorgeven. En er iets mee doen voor het ras, ook op
langere termijn.
d. ereleden.
Toelichting.
De eerste 2 abonnees op Zoo Easy waren Joyce Suyk en Wilko Jansen.
Dat mag getuigen van grote interesse in het wel en wee van ons ras.
Ik heb in die jaren al veel correcties doorgegeven!
Nu ben ik er zeer kortgeleden achter gekomen dat ik een betaald leesrecht heb
maar niets zie.
Zelfs niet van mijn eigen honden!
Dit in tegenstelling tot al die anderen die ook € 10 betalen en alles zien.
Ik denk dat zij daarboven met verbazing dit in het ronde gedraai, gadeslaan.
Ik pleit al sinds 1973 voor het fokken van een zo gezond mogelijke mooie, brave
Ierse Setter.
Mvg

Bijlage 6
Ingekomen stukken d.d. 17 juni 2017

Aan de Algemene ledenvergadering van 18 juni 2017

Liempde, 17 juni 2017

Geachte algemene ledenvergadering, geacht bestuur,

De afgelopen 2 jaar zijn er 3 voorzitters vertrokken. Bij het vertrek van de eerste voorzitter zijnde
ondergetekende kan men daar nog een verklaring bij geven of deze verklaring nu correct is of niet. Bij
het vertrek van 2 voorzitters in korte tijd daarna, kan men nu wel aangeven dat er meer aan de hand
is. De verklaring op Facebook van de laatste voorzitter spreekt boekdelen. Overigens waarbij bij
publicatie van deze verklaring in de Ierse Setter Klanken, dit bestuur heeft gemeend om significante
onderdelen weg te laten.
Naast het vertrek van de voorzitters ziet men (met lede ogen) ook steeds meer commissieleden
vertrekken en aan de begroting van 2017 is te constateren dat er wederom een daling van leden is.
Het aantal bemiddelde nesten wordt noemenswaardig minder (behalve waar het nesten van het
bestuur zelf betreft). Over de ingestelde regels binnen het fokreglement door dit bestuur worden
steeds meer vragen gesteld door de leden en fokkers, ook door ondergetekende. Waarbij duidelijk
wordt dat de regels niet alleen naar willekeur worden ingesteld en toegepast door dit bestuur, maar
dat de regels dusdanig zijn opgesteld dat bijna geen fokker zich meer gesteund voelt door dit
bestuur.
De resultaten van ZooEasy zijn niet correct en aan de foutregistratie wordt ondanks toezegging door
dit bestuur niets ondernomen. Een zeer kwalijke situatie zeker in deze huidige tijd, waarbij
gezondheid steeds onder de loep wordt genomen. Ook de openstelling van ZooEasy voor IEDER lid
wordt ondanks toezegging door dit bestuur niet op de ALV behandeld.
De sfeer binnen de vereniging wordt steeds grimmiger met als dieptepunt de Kampioensclubmatch
op 11 juni jl. Dit bestuur heeft geen enkel luisterend oor doch volgt alleen haar eigen weg. De roep
op Facebook onder leden dat dit bestuur zich moet gaan getuigen van zelfreflectie en een
zelfreinigend vermogen dient te hebben is groot.
Het bestuur is hard op weg om onder haar bestuursperiode een tweede vereniging te laten ontstaan
uit onvrede van zoveel leden
Aan het bestuur de juiste stap te nemen tijdens deze ALV en de mogelijkheid te geven om weer rust
te laten komen in de vereniging, zodat we hopelijk in de toekomst nog steeds 1 Ierse Setter Club
hebben.
Hoogachtend
Susan Mogony, een betrokken lid

