NOTULEN BIJZONDERE ALGEMENE LEDENVERGADERING
IERSE SETTER CLUB, 21 JUNI 2015
DE BILT

Aanwezig: 26 leden waarvan, 24 stemgerechtigden, 1 introducee en 1 aspirant lid

1. Opening
De dagvoorzitter, dhr. Contant van Santen, opent de vergadering en heet een ieder van harte
welkom. De twee zittende bestuursleden hebben aan Constant van Santen gevraagd of hij
dagvoorzitter wilde zijn voor deze Bijzondere ALV. Hij is al vele jaren lid van de Ierse Setter Club maar
heeft sinds 1983 geen actieve taken meer binnen de vereniging. Er wordt kort geïnformeerd of er
vanuit de aanwezige leden bezwaar is tegen het dag-voorzitterschap, dat is er niet.
Constant van Santen schetst kort de situatie waarin veel verenigingen het momenteel moeilijk
hebben om bestuursleden te vinden. En dat het een goede zaak is dat er vandaag nieuwe
bestuursleden worden gekozen. De vereniging rust op drie pijlers; het exterieur (het fokken en de
shows), het sociale (wandelingen en de regio’s), en de jacht. Daarnaast is het gewenst dat er veel
interactie is tussen de leden en het bestuur.
Het bestuur heeft in de huidige maatschappij te maken met diverse partijen zoals besprekingen met
de overheid aangaande het dierenwelzijn, het spanningsveld tussen een door deze partijen vaak
gewenste lage inteeltcoëfficiënt en de vanuit de fokkerij juist vaak hogere inteeltcoëfficiënt.
Daarnaast zijn er nog diverse maatschappelijke organisaties die tegenwoordig hun stempel op de
fokkerij proberen te drukken. Een bestuur is gebaat bij leden die hun daarin actief ondersteunen.
Er zijn een aantal afmeldingen ontvangen: mw. Hanny Pijnackers, mw. Marlies Dormans, mw. MarieJosé Kleine Staarman, dhr. Gideon Mesu, dhr. Huub Dols, dhr. en mw. Annie Venema, dhr. Arie van
Doorn, dhr. Ron Bouwman.
Er is een ingekomen stuk ontvangen. Echter de statuten zijn zo opgesteld dat er op een
Buitengewone ALV geen ingekomen stukken worden behandeld. Het bestuur zal met de betrokkenen
contact opnemen om in te gaan op de ontvangen correspondentie.
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 19 april 2015 te De Bilt
De notulen zijn digitaal beschikbaar gesteld via de website van de Ierse Setter Club en op te vragen
bij het secretariaat.
Dhr. André Aartsen heeft een drietal opmerkingen over de notulen.
Op pagina 6 onder punt 5.b Vaststellen financieel verslag 2014 en begroting 2015 staat dat dhr.
André Aartsen aangeeft dat de kosten advocaat 2015 zijn uitgegeven en dus in 2014 niets verloren
hebben. Dit moet zijn Dhr. André Aartsen geeft aan dat de kosten advocaat in 2015 zijn uitgegeven
en daarom betrekking hebben op 2015 en niet op 2014.
"Op pagina 7 onder punt 6. Verslag ABC staat dat dhr. André Aartsen stelt dat er in principe alleen
maar een marginale toetsing van het verslag ABC door het bestuur dient te gebeuren. Daaraan moet

worden toegevoegd dat het bestuur zonder overleg met de betrokken commissieleden ingrijpende
aanpassingen in het verslag heeft gemaakt en vervolgens gepubliceerd.
Tot slot de spelling van de naam van André Aartsen een aantal keren staat er dhr. André Aarts dit
moet zijn Aartsen.
De wijzigingen zullen in de notulen van 19 april worden opgenomen. Er zijn verder geen aanvullingen
en/of opmerkingen daarmee worden de notulen goedgekeurd.
3. Bestuursverkiezing
Er zijn 24 stemgerechtigden aanwezig. De dagvoorzitter geeft aan dat hij niet zal deelnemen aan de
stemming. Er blijven derhalve 23 stemgerechtigde leden over. Hij vraagt aan de aanwezige
kandidaat-bestuursleden om zich kort voor te stellen aan de aanwezigen.
Dhr. Herman van der Woude kandidaat voorzitter
Heeft de pensioengerechtigde leeftijd inmiddels behaald en daarom ook tijd voor het voorzitterschap
van de ISC. In het verleden is hij twee keer eerder voorzitter geweest van andere verenigingen. Toen
hij las dat het bestuur uiteen was gevallen in het jaar van het 100 jarige bestaan van de club heeft hij
besloten zich beschikbaar te stellen. Doelstelling is om gezamenlijk een vereniging te vormen waarin
hij als een verbindende factor alle liefhebbers bijeen wil brengen.
Mw. Wil Huizer kandidaat bestuurslid
Zij is vorig jaar gestopt als penningmeester na 5 jaar in het bestuur te hebben gezeten. Nu er een
bestuurscrisis was ontstaan is er een beroep op haar gedaan of zij zich wederom beschikbaar wilde
stellen. En zij is bereid gevonden om dit voor een korte periode weer op te pakken.
Dhr. Arie van Doorn kandidaat bestuurslid
Afwezig met bericht van verhindering.
Mw. Jeannette Groenink
Is uitgever en ondernemer van beroep. Al vele jaren actief in de communicatie en pr op het gebied
van kunst en cultuur. En heeft hierin ook veel bestuurservaring opgedaan. Haar motivatie is dat zij
het heel belangrijk vindt dat de Ierse Setter een gelukkige en gezonde hond is. En binnen het bestuur
zal zij de pr en de communicatie gaan verzorgen.
De dagvoorzitter wijst twee leden aan voor de stemcommissie: mw. Marijke van der Valk en dhr.
André Aartsen.
Uitslag stemming:
Stemming voorzitter dhr. Herman van der Woude: 23 stemmen voor
Stemming bestuurslid mw. Jeanette Groenink: 21 voor en 2 tegen
Stemming bestuurslid mw. Wil Huizer: 22 voor en 1 onthouding
Stemming bestuurslid dhr. Arie van Doorn: 12 voor, 2 tegen en 9 onthoudingen
Hiermee zijn alle bestuursleden gekozen en is er een nieuw bestuur!

4. Rondvraag

- Dhr. Constant van Santen geeft aan dat artikel 18 van het Huishoudelijk Reglement in strijd is met
het gelijkheidsbeginsel. Er wordt namelijk onderscheid gemaakt tussen in Nederland woonachtige
leden en niet in Nederland woonachtige leden. Een lid dat in het buitenland woont dient onder
dezelfde regels te vallen. Daarnaast onderschrijf je als lid van de vereniging ook de beginselen van de
vereniging. Hij verzoekt de vereniging eens goed naar het betreffende artikel te kijken.
Dhr. Marcel Megens merkt op dat leden woonachtig in het buitenland vaak ook lid zijn van diverse
verenigen die ieder hun eigen reglement hanteren. Deze zijn vaak ook onderling afwijkend, daarom
kan een lid uit het buitenland niet aan alle regels voldoen.
- Dhr. Constant van Santen merkt op dat ereleden alleen als zij in leven zijn, erelid kunnen zijn. Het
lidmaatschap van de vereniging eindigt volgens de statuten, artikel 6 punt 1 a, onder andere met de
dood, dat geldt ook voor het erelidmaatschap.
- Tot slot geeft dhr. Constant van Santen aan dat bij navraag bij de oud-voorzitter bleek dat de
vereniging geen archief heeft. Naast de oude Ierse Setter Klanken en jubilea boeken. Denk er eens
over om een archivaris in te schakelen om bijvoorbeeld foto archieven en antieke boeken uit privé
collecties te inventariseren.
Dhr. Huub Schellings vraagt of er niet bij bijvoorbeeld dhr. Wilpstra stukken zijn achtergebleven. Zijn
de archieven uit het verleden wel goed overgedragen?
Mw. Wil Huizer geeft aan dat er waarschijnlijk ook bij dhr. Westera nog een deel van het archief ligt.
Mw. Wilma Schellings geeft aan dat er al diverse keren contact gezocht is met dhr. Westera, maar
dat er heel moeilijk contact te krijgen is met dhr. Westera.
- Dhr. Joop Buiten refereert aan de pijler jacht binnen de vereniging. Het ingezette werk voor het
werken in het veld moet worden voortgezet. Dhr. Gerard Mirck is afgevaardigde naar het bestuur.
Maar ook Henk ten Klooster en Joop Buiten zouden graag een aantal voorstellen willen doen aan het
bestuur.
De dagvoorzitter geeft aan dat dit zeker zal worden opgepakt door de nieuw gekozen voorzitter dhr.
Herman van der Woude.
Tot slot overhandigt de dagvoorzitter aan de nieuw gekozen voorzitter dhr. Herman van der Woude
de voorzittershamer en wenst hem alle succes toe.
Dhr. Herman van der Woude sluit af met de woorden dat een archief uitermate belangrijk is en dat
we bijvoorbeeld een oproep kunnen doen aan de leden om hun privé archief over te dragen aan de
vereniging waarna een archivaris dit kan beoordelen.
Ook het punt met betrekking tot het Huishoudelijk Reglement zal nader worden bekeken.
Graag voegt hij nog een vierde pijler toe namelijk de liefhebber thuis met een huishond. Alle vier de
pijlers zijn belangrijk waarbij niemand zal woorden bevooroordeeld.
Tot slot wenst hij iedereen een goede reis naar huis en is de vergadering gesloten.

