NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
IERSE SETTER CLUB, 19 APRIL 2015
DE BILT
Aanwezig: 39 leden inclusief het bestuur, waarvan 38 stemgerechtigd.
1. OPENING
De voorzitter, mw. Susan Mogony, opent de vergadering. Zij heet iedereen van harte welkom.
Mw. Marie José Kleine Staarman onderbreekt de voorzitter en vraagt of het bestuur zich kan
voorstellen, daar zij niet ieder bestuurslid kent en graag wil weten wie er achter de bestuurstafel
hebben plaatsgenomen.
Het bestuur stelt zich voor en de voorzitter licht via een power point presentatie de agendapunten,
de wapenfeiten van het afgelopen jaar en de belangrijkste speerpunten voor het nieuwe
bestuursjaar toe.
- 100 jaar Ierse setter club
Dhr. Jos v.d. Wakker vertelt kort iets over de plannen voor dit jubileumjaar.
De regio’s die elke maand wandelen, de setterdag die een bijzondere dag moet worden voor
iedereen met spelletjes, info stands enz., het digitale museum waar hard aan gewerkt wordt, het
symposium, dat het event moet worden en natuurlijk het lustrumboek, dat niet mag ontbreken in
een jubileumjaar als dit.
- De koers
Club voor alle leden of het nu gaat om fokkers, liefhebbers, jagers, showers, wandelaars enz.
iedereen telt mee. Dit wil men bereiken door:
• Meer binding met de leden. Ledenstijging in het eerst weer sinds jaren
• Regio’s blijven stimuleren
• Jacht is weer aangesloten, introductiedagen, veldwedstrijden en veld Ier van het jaar
• Goed bezochte fokkersbijeenkomst
• Ierse Setter rood-wit weer betrokken, logo 100-jaar en punten hond van het jaar ook voor de
rood-witte Ierse Setter.
• Samenstelling bestuur uit alle geledingen van de vereniging.
- Het Beleid
• Een gezonde Ierse Setter
• Het moet een Ierse Setter blijven
• Het moet een jachthond blijven
- Dit te bereiken door
• Goed VerenigingsFokReglement in samenspraak met de fokkers
• Meer aandacht en voorlichting voor aandoeningen zoals, epilepsie, maagkanteling enz.
• Outcross programma Ierse Setter rood-wit goedgekeurd. Hier is heel hard voor gewerkt. Het
outcrossnest dat al geboren was voordat hier het outcross programma uitgewerkt was, is weliswaar
via de Geschillencommissie van de Raad van Beheer, maar wordt alsnog ingeschreven in de bijlage
van het NHSB.
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• Het exterieur is van belang, maar we moeten wel aansluiten bij andere rasverenigingen. De
kwalificaties verlagen.
• Meer aansluiting en aandacht voor de jachthond. Meer mensen enthousiast krijgen.
- Nog veel te doen
• Relatie tussen fokker/koper begeleiden
→ Koopovereenkomst via vereniging, deze moet nog verder worden ingevuld waarna deze terug
gaat naar de advocaat ter controle.
Dhr. André Aartsen vraagt waarom men een advocaat heeft ingeschakeld? Waarom heeft men dit
niet met meerdere verenigingen samen gedaan?
Mw. Susan Mogony geeft aan dat iedere vereniging zijn specifieke eisen heeft.
Dhr. André Aartsen vindt het bedrag van ± € 1.500,- wel aan de forse kant.
Mw. Susan Mogony geeft aan dat dit het bedrag inclusief de presentatie op de fokkersbijeenkomst
van 31 januari jl. is. De koopovereenkomst moet waterdicht zijn.
Mw. Wanda Pepers vraagt of de vereniging de leden gaat verplichten deze koopovereenkomst te
gebruiken.
Mw. Susan Mogony geeft aan dat dit door de Algemene Leden Vergadering (hierna te noemen ALV)
bepaald wordt.
Dhr. Gideon Hoeksema geeft aan dat de meeste fokkers al hun eigen koopovereenkomst hebben,
met hun eigen specifieke wensen hierin. Waarom zouden zij dan de koopovereenkomst van de
Ierse Setter Club (hierna te noemen ISC) moeten gebruiken?
Mw. Susan Mogony geeft aan dat dit door de ALV bepaald wordt of deze koopovereenkomst in het
VerenigingsFokReglement (hierna te noemen VFR) verplicht wordt.
Dhr. Gideon Hoeksema geeft aan dat dit je als vereniging wel verantwoordelijk maakt.
Mw. Susan Mogony geeft aan dat dit altijd een zaak tussen fokker en koper blijft en de ISC nooit
verantwoordelijk is.
Dhr. Ron Bouwman geeft aan, dat deze discussie nog niet aan de orde is daar de
koopovereenkomst nog niet klaar is.
→ Introductie Geschillencommissie
Mw. Monique Knegt vraagt waarom de ISC een Geschillencommissie nodig heeft, daar de Raad van
Beheer (hierna te noemen RvB) deze reeds heeft.
Mw. Susan Mogony geeft aan, dat de Geschillencommissie van de RvB bedoelt is voor geschillen
tussen aangesloten verenigingen en de RvB.
Mw. Monique Knegt stelt dat voor het instellen van een Geschillencommissie voor de ISC wel de
autorisatie van de ALV nodig is.
Mw. Wanda Pepers merkt op dat het beter is zelf als fokker een probleem met een koper op te
lossen.
Mw. Susan Mogony stelt dat dit altijd voorop staat, maar voor het geval dit niet lukt, kan men
terugvallen op de Geschillencommissie van de ISC, die dan bemiddeld.
Dhr. Ron Bouwman geeft aan dat het advies van de Geschillencommissie dan bindend is en vraagt
of men dan niet meer naar de rechter kan stappen.
Mw. Susan Mogony geeft aan dat men altijd gerechtelijke stappen kan ondernemen.
Mw. Wanda Pepers vraagt hoe men dan omgaat met mensen die niet via het VFR fokken.
Mw. Susan Mogony stelt dat een lid moet fokken via het VFR.
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Mw. Marie José Kleine Staarman vraagt of men enig inzicht heeft waarom fokkers buiten de club
om fokken.
Mw. Susan Mogony geeft aan dat het hier gaat om fokkers die geen lid. Hier spelen vaak factoren
als woede en emoties een rol en dat men met deze fokkers in gesprek moet gaan.
Mw. Wanda Pepers vraagt hoe al die nesten dan op de website komen, die niet aan het VFR
voldoen en of men daar dan sancties gaat opleggen.
Mw. Susan Mogony geeft aan dat sancties niet conform het VFR zijn.
Dhr. Huub Schellings stelt dat deze fokkers, die niet voldoen aan het VFR, mee liften doordat ze op
de website van de ISC worden vermeld.
Mw. Susan Mogony zal dit verhaal mee terug nemen naar de bestuurstafel en andere fokkers
raadplegen hoe zij hierover denken.
Dhr. Gideon Hoeksema vraagt welke termijn hiermee verbonden is.
Mw. Susan Mogony geeft aan dat dit de volgende ALV zal zijn.
Dhr. Gideon Hoeksema vraagt waarom dit zolang moet duren.
Mw. Susan Mogony geeft aan dat men eerst met de fokkers dient te overleggen.
Mw. Joyce Suyk stelt dat als er nieuwe inzichten zijn men deze ook dient mee te nemen.
→ Meer voorlichting vanuit de vereniging via website, Facebook en Ierse Setter Klanken
• VFR, juridisch zo goed mogelijk waterdicht maken
• Alle fokkers terug bij ISC
• Alle eigenaren van een Ierse Setter terug bij de ISC
• Uitbreiding ABC
• Hulp bij organiseren activiteiten, nestevaluatie, Jongehondendag, Kampioensclubmatch,
regioleiders enz.

2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN
Mededelingen:
- Afwezig met bericht van verhindering: mw. Hanny Pijnacker, dhr. en mw. Willy en Vera de Wilde,
dhr. Henk ten Klooster, dhr. en mw. Wijnand en Jeanette Terpstra, dhr. Jos de Meijer, mw. Marike
Jonker en dhr. Luuk Fabriek, dhr. Arie v. Doorn, dhr. Wil Hochstenbach, mw. Willy Duijnkerke en
dhr. Marcel Megens.
Er is één ingekomen stuk. Bijlage 1
Een ingezonden brief van mw. Jeanette Terpstra.
Mw. Susan Mogony geeft aan dat de brief bijzonder inhoudelijk is en deze pas vrijdagavond is
binnen gekomen waardoor het bestuur er nog niet goed naar heeft kunnen kijken.
Ze geeft verder aan dat mw. Jeanette Terpstra niet op de vergadering aanwezig is en dus zelf niet
kan reageren. Ze stelt dan ook voor deze brief niet voor te lezen, maar laat de beslissing hierover
aan de ALV.
Dhr. André Aartsen merkt op dat men een ingekomen stuk voor de ALV altijd dient voor te lezen.
Mw. Susan Mogony geeft aan dat als de ALV beslist de brief voor te laten lezen, dit dan op de
agenda verderop geplaatst wordt.
Dhr. Ron Bouwman stelt ook dat een ingekomen stuk moet worden voorgelezen.
Mw. Bertina Cobbenhaegen merkt op, wat als er veel vragen komen, hoe gaan we daar dan mee
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om.
Dhr. Jos v.d. Wakker wil de brief wel laten voorlezen, maar zonder dat hier na afloop reacties op
komen.
Mw. Wilma Schellings leest de ingekomen brief voor. Zie bijlage.
Mw. Marie José Kleine Staarman vraagt na het voorlezen om een reactie van het bestuur.
Dhr. Jos v.d. Wakker geeft aan dat men dit punt niet wenst te behandelen.
Dhr. Ron Bouwman vraagt of dit punt op de agenda staat en wie mag schorsen en ontslaan.
Mw. Susan Mogony geeft aan dat de schorsing in oktober 2014 door het bestuur is gebeurd. Hierop
heeft mw. Jeanette Terpstra haar lidmaatschap per 31 december 2014 opgezegd en zelf ontslag
genomen.
Mw. Mara Pepers geeft aan dat zoals nu uit de brief blijkt het bestuur wel iemand mag schorsen
maar niet mag ontslaan.
Mw. Susan Mogony geeft aan dat het geheel ingewikkelder in elkaar zit.
Dhr. Jos v.d. Wakker stelt dat het bestuur er alles aan gedaan heeft om dit te voorkomen.
Dhr. Sikke Venema geeft aan dat dit niet waar is.
Mw. Marie José Kleine Staarman merkt op dat het hier dus om een juridische spelletje gaat.
Mw. Susan Mogony stelt dat het hier niet gaat om een spelletje maar over een persoon namelijk
Jeanette Terpstra. Het enige wat het bestuur nog overbleef was haar te schorsen.
Dhr. Ron Bouwman vraagt in het algemeen wanneer mag het bestuur iemand schorsen.
Mw. Susan Mogony geeft aan dat dit in de statuten staat vermeld.
Mw. Wilma Schellings geeft aan dat mw. Jeanette Terpstra door de opzegging van haar
lidmaatschap zelf ontslag uit de functie van bestuurslid heeft genomen.
Mw. Marie José Kleine Staarman stelt dat mw. Jeanette Terpstra dan wel iets heel ergs gedaan
moet hebben.
Dhr. Ron Bouwman reageert hierop met de mededeling dat de toon van mw. Kleine Staarman hem
niet bevalt.
Mw. Marie José Kleine Staarman geeft hierop aan dat zij niet weet wat er gebeurd is en dit wel
graag zou willen weten.
Mw. Susan Mogony stelt voor over te stappen naar het volgende agendapunt daar het bestuur niet
op de details wil ingaan bij afwezigheid van mw. Jeanette Terpstra.
Dhr. Ron Bouwman vraagt wat er nu hiermee gaat gebeuren.
Mw. Susan Mogony geeft aan dat dit een ingesteld agendapunt wordt voor de agenda van de
volgende ALV.
Vanuit de vergadering komt nog de vraag van diverse leden, hoe het kan dat mw. Jeanette Terpstra
dan nog steeds actief is binnen de ISC.
Mw. Susan Mogony geeft aan dat met haar gesprekken zijn gevoerd en ze zelf heeft besloten toch
lid te blijven. Om haar tegenmoet te komen is besloten haar niet eerst weer aspirant lid te maken,
maar haar lidmaatschap voort te zetten. Volgende ALV zal dit een agendapunt zijn.
Mw. Joyce Suyk vraagt hoe het dan mogelijk is dat zij enquête formulieren via mw. Terpstra heeft
ontvangen.
Mw. Bertina Cobbenhaegen antwoordt hierop met de mededeling dat het bestuur mw. Jeanette
Terpstra weer op het goede spoor heeft gezet.
Mw. Wil Huizer stelt daar ze een concept agenda van deze ALV heeft uitgeprint via het internet dat
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punt 16 op de agenda vervangen kan.
Mw. Daniëlle Lokin stelt voor een feitenrelaas te maken en dit een ieder ter beschikking te stellen.
Mw. Wanda Pepers vult aan dat dit alleen maar kan met goedkeuring van mw. Jeanette Terpstra.

3. NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 29 JUNI 2014
De notulen zijn digitaal beschikbaar gesteld via de website van de ISC en op te vragen bij het
secretariaat (in digitale en papieren versie).
De notulen worden goedgekeurd.

4. VERSLAG SECRETARIAAT
Het verslag wordt goedgekeurd.

5. VERSLAG PENNINGMEESTER
Het verslag van de penningmeester wordt goedgekeurd.

5. a Verslag kascontrolecommissie
Voorgelezen door mw. Wilma Schellings
Aan de Algemene Ledenvergadering van de Ierse Setter Club.
De ondergetekenden, leden van de kascontrolecommissie 2014, hebben op 5 april de boeken en
bescheiden van de Ierse Setter Club over het boekjaar 2014 gecontroleerd en in orde bevonden, wij
stellen de vergadering voor, het bestuur decharge te verlenen voor het in 2014 gevoerde financieel
beleid.
Naar aanleiding van de controle brengen we het volgende onder uw aandacht:
Wij zijn zeer verheugd te kunnen constateren dat bestuur en commissies hun uiterste best doen de
kosten laag te houden. Vooral de grootste posten zoals: bestuurskosten Algemene kosten, kosten
gemaakt voor het uitgeven van de Ierse Setter Klanken en kosten gemaakt door het ABC zijn
nauwelijks gestegen.
Terwijl er aan baten, ondanks het gedaalde leden aantal, wat inmiddels wat stijgt, van 512 naar
528, de inkomsten nagenoeg gelijk gebleven zijn, dit ook door hogere advertentie opbrengsten en
de inkomsten uit nest afdrachten.
Het positieve Resultaat over 2014 is hier door 815 Euro, een felicitatie waard.
De actieve inning van contributie en advertentie gelden blijven er voor zorgen dat er nauwelijks
vorderingen zijn aan het eind van het boekjaar, we zien hierbij dat het beleid, ingezet door onze
oud penningmeester mevrouw Wil Huizer, door onze nieuwe penning en bestuur wordt voort
gezet, een goede zaak.
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Verder denken wij dat de Speciale editie van de Ierse Setter Club, het blad wat door fokkers aan
nieuwe pup kopers kan worden mee gegeven, een hele mooie P.R. gedachte is om het ledental
weer wat te verhogen.
De sluitende begroting voor 2015 is goed verzorgd en lijkt reëel, wij adviseren de ledenvergadering
de voorgelegde begroting over het jaar 2015 goed te keuren.
Hopend op een plezierig en financieel gezond Jubileum jaar.
Aldus opgemaakt te Doorn, 19 april 2015
Els van Hoorn

Siebe Bruinsma

Namens beiden Siebe Bruinsma

5. b Vaststellen financieel verslag 2014 en begroting 2015
Het financieel verslag 2014 en de begroting 2015 worden goedgekeurd.
Dhr. André Aartsen vraagt wat de post vooruit geboekte facturen op de Balans is.
Mw. Monique Verlee geeft aan dat dit hoort bij ABC enquête en het hier gaat om de factuur van de
advocaat, die op de fokkersbijeenkomst van 31 januari jl. een presentatie gaf over het belang van
een koopovereenkomst en deze ook verder uitwerkt en dat deze factuur al betaald is.
Mw. Monique Knegt geeft aan dat de ABC enquête doorgaans alleen bestaat uit enveloppen enz.
en dat deze boeking niet correct is uitgevoerd.
Dhr. Ron Bouwman geeft aan dat een jaarverslag duidelijk moet maken waar kosten horen.
Mw. Susan Mogony vermeld dat deze fokkersbijeenkomst aanvankelijk in 2014 gepland was.
Mw. Wil Huizer geeft aan dat ze de betreffende factuur voor de kosten van de advocaat onder
verschillende benamingen in het jaarverslag tegenkomt. In de toelichting als vooruit geboekte
factuur. In de Exploitatierekening, weer als enquête. Dit had veel duidelijker moeten zijn.
Dhr. Wilko Jansen geeft aan dat als je geld over hebt je dit niet op deze manier kunt opmaken.
Mw. Susan Mogony geeft aan dat er nog financiële ruimte was, die men benut heeft.
Dhr. André Aartsen geeft aan dat de kosten advocaat in 2015 zijn uitgegeven en dus geen
betrekking hebben op 2014. Verder stelt hij de vraag waar de begroting van het lustrum is, welk
bedrag hiervoor gereserveerd is en wat men hiermee doet.
Mw. Susan Mogony geeft aan dat er geen begroting is opgenomen voor de uitgave van dit geld.
Dhr. Jos v.d. Wakker geeft aan dat het om € 9.000,- gaat. € 3.500,- zou zeker naar het lustrumboek
gaan, dan is er nog de Setterdag, het Symposium en de Regio’s zodat onder de streep het bedrag
€ 0,- zal zijn.
Dhr. André Aartsen vraagt wederom waarom er geen begroting is, het gaat toch uiteindelijk om een
behoorlijk bedrag dat men denkt uit te geven. Verder stelt hij voor de ALV te vragen de kosten van
de advocaat niet onder de ABC te boeken maar onder juridische kosten.
Dhr. Ron Bouwman geeft ook aan de kosten apart te benoemen dit geeft meer duidelijkheid.
Dhr. André Aartsen vraagt vervolgens waarom er verderop in de agenda gestemd dient te worden
voor een contributieverhoging terwijl men geld over heeft gehouden.
Mw. Susan Mogony geeft aan dat in de begroting een flink bedrag aan advertentiekosten is
opgenomen. Deze kosten zijn gebaseerd op een flinke anonieme sponsor. Die eenmalig zijn en dus
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volgend jaar worden de advertentiekosten een flink stuk lager. Verder kunnen nieuwe leden in het
jubileumjaar een goedkoper lidmaatschap verwerven.
Er wordt gestemd over het correct benoemen van de juridische kosten.
38 stemmen voor.

5. c Decharge van het bestuur
De vergadering verleent in haar bevoegdheid decharge aan het bestuur met 37 stemmen voor en 1
onthouding voor het gevoerde financieel beleid in 2014.

5. d Benoeming kascontrolecommissie 2015
De leden van de kascontrolecommissie worden doorgaans voor 2 jaar benoemd, mw. Els Kersten is
aftredend en dhr. Siebe Bruinsma heeft aangegeven er ook mee te stoppen. Beiden worden
bedankt voor hun werk voor de kascontrolecommissie.
De nieuwe leden van de kascontrolecommissie zijn, mw. Tineke de Jonge en dhr. Dick Huisman.
Mw. Hanny Pijnacker is reserve.

6. VERSLAG ABC
Mw. Monique Knegt geeft aan dat de ABC commissie het verslag had ingestuurd naar het bestuur.
Dit verslag kwam terug met tal van opmerkingen en toevoegingen. Ze vraagt zich af, waarom wordt
dit aangepast. De ABC commissie was hier niet gelukkig mee.
Mw. Susan Mogony geeft aan dat het jaarverslag ABC onder de verantwoording van het bestuur
valt.
Mw. Diana v.d. Valk geeft aan dat dit jaarverslag normaal door het bestuurslid ABC geschreven
wordt, maar er op dat tijdstip geen bestuurslid ABC was vandaar dat de ABC commissie dit verslag
geschreven heeft.
Mw. Monique Knegt geeft aan dat dit geen prettige samenwerking is.
Dhr. André Aartsen stelt dat er in principe alleen maar een marginale toetsing van het verslag ABC
door het bestuur dient te gebeuren en geen aangrijpende aanpassingen zonder overleg met de
commissie.
Mw. Monique Knegt stelt verder dat het bestuur niets heeft gedaan met alle door de ABC
voorgestelde veranderingen. Nu komen ze opeens naar voren in het verslag en worden van
hogerhand opgelegd. Dit is geen prettige samenwerking.
Mw. Susan Mogony geeft aan dat dit soort zaken niet thuis horen op een ALV en men dit dient te
bespreken met het bestuurslid ABC zaken.
Mw. Monique Knegt geeft aan dat dit niet kan, daar mw. Susan Mogony de wijzigingen heeft
aangebracht in de tekst. Dit is geen prettige manier en er staan nu feiten in van 2015.Mw. Susan
Mogony vraagt of er nog inhoudelijke dan wel tekstuele vragen zijn.
Verslag akkoord.
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7. COMMUNICATIEVERSLAG
Het communicatieverslag wordt goedgekeurd.

8. VERSLAG JACHT- en VELDWERKZAAMHEDEN
Het verslag wordt goedgekeurd.

9. VERSLAG REGIO’S EN COMMISSIES
Het verslag wordt goedgekeurd.

10. VERSLAG KCM, PRJHD EN TENTOONSTELLINGEN
Het verslag wordt goedgekeurd.

11. VOORDRACHT ERELEDEN
Mw. Susan Mogony leest een kort verslag voor, waarin de wapenfeiten van beide voorgedragen
ereleden worden omschreven.
Mw. Wil Huizer vraagt waar om het bestuur niet ook Piet Roks voordraagt.
Dhr. Wilko Jansen geeft aan dat dhr. Piet Roks al erelid is. Hij is vlak na zijn dood postuum benoemd
tot erelid. Hij vraagt zich ook af waarom dhr. Piet Roks nooit bij de ereleden genoemd wordt.
Mw. Susan Mogony geeft aan dat zij hiervan, net als de overige aanwezigen in de zaal, niet van op
de hoogte was.
Stemming voor de voorgedragen ereleden volgt.
Dhr. Wilko Jansen: 31 voor 2 onthoudingen 5 tegen
Dhr. Rembrandt Kersten postuum: 25 voor 6 onthoudingen 7 tegen
Met deze uitslag zijn beide heren nu erelid van de Ierse Setter Club.
Dhr. Wilko Jansen is zeer vereerd met zijn benoeming en bijna sprakeloos.
Toen het clubblad bij hem op de mat viel enkele weken geleden ergerde hij zich er nog over dat Piet
Roks niet vermeld werd bij de ereleden. Een week voor de ALV heeft hij het clubblad nog een keer
ingekeken en zag toen zijn naam staan bij voordracht ereleden.
Dhr. Wilko Jansen verteld ook kort hoe hij Rembrandt Kersten heeft leren kennen en hoe hij heeft
samengewerkt met hem. Hij is met Rembrandt het veld in geweest. De laatste keer dat hij hem
gezien heeft was in Leiden op de tentoonstelling. Rembrandt zat toen al in de rolstoel. Hij had veel
liefde voor de Ierse Setter.
Dhr. Wilko Jansen krijgt uit handen van de penningmeester zijn oorkonde als erelid en uit handen
van de voorzitter het gebruikelijke boeket bloemen en de belofte dat hij de erelid speld ook z.s.m.
krijgt opgespeld.
Dhr. Joop Buiten neemt alles mee voor de weduwe van Rembrandt Kersten.

12. Aanpassingen in het VerenigingsFokReglement aangenomen op 29 juni 2014,
van de Ierse Setter en de Ierse Setter rood-wit van de Ierse Setter Club.
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Het wijzigen van punt 2.3 Minimum leeftijd reu uit het VFR van de Ierse Setter en de Ierse Setter
rood-wit van:
2.3. Minimum leeftijd reu: De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet
tenminste 12 maanden zijn.
naar:
2.3. Minimum leeftijd reu: De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet
tenminste 22 maanden zijn.
Stemming: 33 voor, 4 tegen, 1 onthouding
Het voorstel wordt aangenomen.
Het wijzigen van punt 3.2 uit het VFR van de Ierse Setter en de Ierse Setter rood-wit van:
3.2. Een teef waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd
van 58 maanden heeft bereikt.
Voorstel:
3.2. Een teef waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd
van 70 maanden heeft bereikt.
Mw. Wanda Pepers vraagt hoe men aan die 58 maanden komt.
Mw. Diana v.d. Valk geeft aan dat dit aanvankelijk zo in de pup-bemiddelingsregels stond.
Het zou het voor de hobbyfokker makkelijker maken als de leeftijd omhoog gaat, want stel de teef blijft de
eerste keer leeg, dan kan men er toch nog een nestje mee doen.
Dhr. Huub Schellings zegt alleen maar in te stemmen met dit voorstel als men er in opneemt dat dit alleen
maar geldt voor teven die bij een eerdere dekking leeg zijn gebleven en niet voor de hobbyfokker die na 5,5
jaar denkt, laat ik maar eens een nestje doen, het is zo leuk.
Dhr. Ron Bouwman vraagt waarom men dan die datum wil verhogen.
Mw. Bertina Cobbenhaegen geeft aan dat men het gelijk wil trekken met de Raad van Beheer.
Dhr. Huub Schellings geeft aan dat de Raad van Beheer voor alle rassen geldt, voor groot en klein.
Stemming: 27 voor, 9 tegen, 2 onthoudingen
Het voorstel wordt aangenomen.
Het wijzigen van punt 4.2.a Heupdysplasie (HD-röntgenopnamen), punt 4.2.b CLAD (Canine Leukocyte
Adhesion Deficiency DNA-onderzoek) en punt 4.2.c PRA rcd-4 (Progressive Retinal Atrophy rcd-4 DNAonderzoek) uit het VFR van de Ierse Setter en de Ierse Setter rood-wit van:

4.2.a Heupdysplasie
OFA (USA) en BVA (UK/Australië) uitslagen worden ook geacht geldige uitslagen te zijn. Zij dienen op de
volgende wijze geïnterpreteerd te worden:
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FCI

OFA

BVA (UK/AUSTRALIA )

GERMANY

SWITZERLAND

SWEDEN

0

1 heup =slechtste
heup
A Normal
hip

B Borderline

C Mild HD

D Moderate
HD

Excellent

0

A1

0

Good

1-3

A2

1-2

Fair

4-6

B1

3-4
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Stemming: 36 voor, o tegen, 2 onthoudingen
4.2.b CLAD (Canine Leukocyte Adhesion Deficiency DNA-onderzoek)
4.2.c PRA rcd-4 (Progressive Retinal Atrophy rcd-4 DNA-onderzoek)
De DNA onderzoeken onder de punten 4.2.b en 4.2.c zijn niet noodzakelijk als men kan aantonen dat de
ouders zelf vrij getest zijn.
naar:
Fokdieren dienen DNA getest te zijn, of vrij door vererving via ouderdieren. Iedere 2 e generatie dient
opnieuw getest te worden.

Op ALV goedgekeurd, ingangsdatum 01-07-2015
Stemming: 36 voor, o tegen, 2 onthoudingen
Toevoegen aan de punten 4.3.d Epilepsie, 4.3.e Maagkanteling, 4.3.g Ectropion en 4.3.h Entropion uit het
VFR van de Ierse Setter en de Ierse Setter rood-wit:
4.3.d Epilepsie (veterinair onderzoek)
4.3.e Maagkanteling hebben gehad (veterinair onderzoek)
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4.3.g Ectropion (veterinair onderzoek)
4.3.h Entropion (veterinair onderzoek)
Gezondheidsverklaring van dierenarts indienen voor de punten 4.3.d 4.3.e 4.3.g en 4.3.h. Deze
gezondheidsverklaring van de dierenarts heeft een geldigheid van maximaal 1 jaar.
Mw. Joyce Suyk stelt dat dit wel een heel fraude gevoelig voorstel is.
Mw. Susan Mogony geeft aan dat controleren bij de dierenarts niet fraude gevoelig is. Iedere dierenarts kan
ook van de honden patiëntendossiers opvragen.
Mw. Marie José Kleine Staarman vraagt of het niet beter is het ECVO onderzoek weer op te nemen i.p.v. dit.
Mw. Susan Mogony geeft aan dit mee te nemen naar de agenda van de volgende ALV. Verder geeft ze aan
dat de reden van het voorstel om een verklaring bij de dierenarts te halen is, het krijgen van meer zekerheid.
Dhr. Gideon Hoeksema geeft aan dat zijn eigen dierenarts dit nooit zou verklaren en vraagt zich af hoe dit
dan met de buitenlandse reuen moet.
Het voorstel wordt in stemming gebracht.
Stemming: 1 voor, 30 tegen, 7 onthoudingen
Het voorstel wordt verworpen.

Het wijzigen van punt 7.1 Exterieurregels Kwalificaties uit het VFR van de Ierse Setter en de Ierse Setter
rood-wit van:
7.1. Kwalificatie: Beide ouderdieren moeten minimaal 2 keer hebben deelgenomen aan een CAC en/of CACIB
tentoonstelling en daar minimaal de kwalificatie Uitmuntend op elke expositie hebben behaald.
naar:
7.1.a. Kwalificatie: Beide ouderdieren moeten minimaal 2 keer hebben deelgenomen aan een CAC
en/of CACIB tentoonstelling en daar minimaal de kwalificatie Zeer Goed op elke expositie
hebben behaald.
Stemming: 21 voor, 6 tegen, 11 onthoudingen
Het voorstel wordt aangenomen.
En:
7.1.b. Een kwalificatie Zeer Goed (ZG) tijdens een (inter)nationale kampioenschap veldwedstrijd
(Grande) Quête à la Française in een door de FCI erkend land en afgegeven door een door de
FCI erkende instantie in dat land, alsmede de kwalificatie Goed (G) op een CAC en/of CACIB
tentoonstelling.
Eerste stemming: 17 voor, 0 tegen, 21 onthoudingen
Met deze uitslag wordt het voorstel terug genomen.
Dhr. Domine Leenaerts vraagt of hij uitleg over dit voorstel mag geven. Hij verklaart dat men ook de
jachtlijnen binnen de fokkerij wil blijven gebruiken en het ook voor deze fokkers mogelijk wil maken
via het VFR te kunnen fokken. Niemand heeft tegen gestemd alleen onthoudingen, hij vraagt dan
ook de zaal te heroverwegen en wederom het voorstel in stemming te mogen brengen.
Tweede stemming: 33 voor, o tegen, 5 onthoudingen
Hiermee wordt ook voorstel 7.1.b. aangenomen.
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Het toevoegen van punt 7.1.c. Exterieurregels Kwalificaties uit het VFR van de Ierse Setter en de Ierse
Setter rood-wit voor het gebruik van buitenlandse honden, zoals bv. Engeland waar geen kwalificaties
worden gegeven.
7.1.c. Reu/teef moet Studbook nummer of Crufts kwalificatie hebben.

Na een korte discussie of deze kwalificatie eis niet te zwaar is voor de betreffende honden, geeft dhr. Wilko
Jansen aan, dat dit heel makkelijk haalbaar is, waarop de stemming volgt.
Stemming: 30 voor, 1 tegen, 7 onthoudingen
Voorstel wordt aangenomen.
Het wijzigen van punt 8.3 uit het VFR van de Ierse Setter en de Ierse Setter rood-wit van:
8.3. De fokker zal ABC-leden toegang verlenen tot het nest
naar:
8.3. De fokker is verplicht leden van de ABC of het bestuur toegang te
verlenen tot het nest.
Dhr. Ron Bouwman geeft aan dat een goede fokker iedereen toelaat.
Stemming: 32 voor, 0 tegen, 6 onthoudingen
Voorstel wordt aangenomen.
Verder het toevoegen van een punt 8.4 aan het VFR van de Ierse Setter en de Ierse Setter rood-wit:
8.4.De fokker is verplicht het bewaarnummer – de Speciale Editie van de Ierse Setter Club – aan zijn
pupkopers mee te geven.
Mw. Joyce Suyk vraagt hoe men dit wil controleren.
Mw. Wilma Schellings geeft aan dat men steekproefsgewijs nieuwe eigenaren kan bellen.
Stemming: 26 voor, 2 tegen, 10 onthoudingen
Voorstel wordt aangenomen.

13. Het in stemming brengen van de openstelling van ZooEasy d.m.v. het geven van
leesrechten voor alle leden.
Mw. Susan Mogony geeft aan dat ZooEasy de database is van de club en iedereen dan ook leesrechten moet
krijgen.
Mw. Wanda Pepers geeft aan dat op de fokkersbijeenkomst erover is gesproken om de fokkers toegang te
geven tot ZooEasy.
Dhr. Domine Leenaerts geeft aan dat er alleen maar is gesproken over de controleslag die de fokkers moeten
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maken. Daarvoor heeft iedere fokker recent een lijst van zijn fokproducten gekregen ter controle.
Mw. Wil Huizer geeft aan niets te hebben ontvangen.
Dhr. Domine Leenaerts geeft aan dat het hier gaat om alle nu nog actieve fokkers.
Mw. Joyce Suyk geeft aan dat er gesproken is over het maken van een plan van aanpak.
Mw. Bertina Cobbenhaegen geeft aan dat men eerst met een gedegen plan had moeten komen. Nu al te
starten met het sturen van de Excel bestanden naar de fokkers is prematuur.
Mw. Susan Mogony geeft aan dit voorstel te verplaatsen naar de volgende ALV.

14. Het in stemming brengen van de volgende aanpassing in het Huishoudelijk
Reglement (HR) Artikel 1.
Huidige tekst:
Elk jaar treden twee of meer bestuursleden af volgens een vooraf gemaakt rooster. De aftredenden zijn
terstond herkiesbaar. Bij het ontstaan van één of meerdere tussentijdse vacatures wordt daarin voorzien op
de eerstvolgende ledenvergadering. Nieuw gekozen bestuursleden worden op het rooster van aftreden
geplaatst daar waar zij het lid vervangen. De periodieke bestuursverkiezing heeft plaats in de algemene
ledenvergadering, welke binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt gehouden. De voor te
stellen kandidaten dienen tenminste 1 jaar lid der vereniging te zijn, en hun goedkeuring aan de kandidatuur
te hebben gehecht. Indien om welke reden dan ook, tijdens een ledenvergadering of buitengewone
ledenvergadering, het bestuur in zijn geheel aftreedt, wordt de vergadering onmiddellijk na het moment van
aftreden verdaagd.
De voorzitter, de secretaris en de penningmeester, vormen het dagelijks bestuur van de vereniging, blijven
in functie tot een nieuw bestuur is benoemd, hebben de plicht binnen een maand na datum van de
verdaagde vergadering een buitengewone ledenvergadering uit te schrijven. Op de agenda van deze
ledenvergadering mogen uitsluitend voorkomen: a. de notulen van de vorige vergadering; b.
bestuursverkiezing; c. de nog openstaande punten van de vorige vergadering. Na bekendmaking van het
voornemen een dergelijke buitengewone ledenvergadering uit te zullen schrijven, sluit het dagelijks bestuur
bij monde van de voorzitter de vergadering zonder afwikkeling van de nog uitstaande agendapunten.
Kandidaatstelling voor het nieuwe bestuur dient op de eerder in dit artikel genoemde wijze te geschieden,
door toezending van voorstellen aan het secretariaat van het dagelijks bestuur als bovenbedoeld. Het
afwikkelen van lopende en binnenkomende zaken dient door het dagelijks bestuur te geschieden tot
overdracht aan het nieuwe bestuur heeft plaatsgehad.
Voorstel:
Elk jaar treden één of meer bestuursleden af volgens een vooraf gemaakt rooster. De aftredende
bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Bij het ontstaan van één of meerdere tussentijdse vacatures wordt
daarin voorzien op de eerstvolgende ledenvergadering. Nieuw gekozen bestuursleden worden op het
rooster van aftreden geplaatst daar waar zij het lid vervangen. De periodieke bestuursverkiezing heeft plaats
in de algemene ledenvergadering, welke binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt
gehouden. De voor te stellen kandidaten dienen tenminste 1 jaar lid der vereniging te zijn, en hun
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goedkeuring aan de kandidatuur te hebben gehecht. Indien om welke reden dan ook, tijdens een
ledenvergadering of buitengewone ledenvergadering, het bestuur in zijn geheel aftreedt, wordt de
vergadering onmiddellijk na het moment van aftreden verdaagd.
De voorzitter, de secretaris en de penningmeester, vormen het dagelijks bestuur van de vereniging, blijven
in functie tot een nieuw bestuur is benoemd, hebben de plicht binnen een maand na datum van de
verdaagde vergadering een buitengewone ledenvergadering uit te schrijven. Op de agenda van deze
ledenvergadering mogen uitsluitend voorkomen: a. de notulen van de vorige vergadering; b.
bestuursverkiezing; c. de nog openstaande punten van de vorige vergadering. Na bekendmaking van het
voornemen een dergelijke buitengewone ledenvergadering uit te zullen schrijven, sluit het dagelijks bestuur
bij monde van de voorzitter de vergadering zonder afwikkeling van de nog uitstaande agendapunten.
Kandidaatstelling voor het nieuwe bestuur dient op de eerder in dit artikel genoemde wijze te geschieden,
door toezending van voorstellen aan het secretariaat van het dagelijks bestuur als bovenbedoeld. Het
afwikkelen van lopende en binnenkomende zaken dient door het dagelijks bestuur te geschieden tot
overdracht aan het nieuwe bestuur heeft plaatsgehad.
Mw. Susan Mogony geeft aan dat men door de ALV voor 3 jaar wordt gekozen en het dus niet logisch is dat
men in sommige gevallen, zoals nu mw. Daniëlle Lokin, zich na 1 jaar weer herkiesbaar moet stellen.
Dhr. Huub Schellings geeft aan, dat als men het voorstel van het bestuur volgt er in 2017 5 bestuursleden
tegelijk aftreden en dit nooit goed kan zijn voor de continuïteit in het bestuur.
Stemming: 28 voor, 3 tegen, 7 onthoudingen.
Voorstel wordt aangenomen en het HHR zal gewijzigd worden.

15. Voorstel tot contributie verhoging m.i.v. 1 januari 2016 met € 2,50
Huidige contributie is € 32,50 dit wordt € 35,- per jaar
Gezinslid: € 5,Entreegeld: € 5,Buitenlandse leden: is €37,50 wordt € 40,Dhr. André Aarts ziet geen noodzaak in het verhogen van de contributie. De reservering voor het
jubileumjaar van € 1500,- valt weg.
Dhr. Ron Bouwman geeft aan dat men ook nog de foutief geboekte factuur van de advocaat heeft, die op de
winst van 2014 drukt. Dus er is helemaal geen noodzaak voor deze voorgestelde contributie verhoging.
Mw. Susan Mogony geeft aan dat de kosten blijven stijgen. De druk van de ISK, de portokosten, de
advertentiekosten die dalen en een eenmalige sponsor die wegvalt.
Stemming: 14 voor, 23 tegen, 1 onthouding.
Voorstel wordt afgewezen.

16. Bestuurswisseling *)2
Volgens rooster zijn aftredend mw. S. Mogony (voorzitter) wel herkiesbaar en
mw. D. Lokin (bestuurslid) wel herkiesbaar.
Er wordt een stemcommissie gevormd door de dames Marjan Vlasblom en Marie José Kleine Staarman.
Tijdens het tellen van de stemmen wordt agendapunt 17 afgehandeld.
Stemming voorzitter mw. Susan Mogony: 18 voor, 18 tegen, 2 onthoudingen
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Stemming bestuurslid mw. Daniëlle Lokin: 20 voor, 17 tegen, 1 onthouding
De voorzitter mw. Susan Mogony schorst de vergadering tijdelijk voor overleg met het overige bestuur.
Na een korte onderbreking komt het bestuur terug.
Mw. Daniëlle Lokin doet het woord.
Ze geeft aan dat een vergadering als deze waarop besloten wordt dat een voorzitter geen waardering krijgt
en zij als bestuurslid dit ervaart als een motie van wantrouwen, niet verder kan. Het is een hele vervelende
uitslag die dit bestuur niet verdient. Als u stemt dan stemt u met uw hart en dat is uw goed recht. Verder wil
ze nog kwijt dat de omgangstoon in deze vergadering haar niet aansprak en zeer onvriendelijk was.
Ze geeft aan dat 5 van de 7 bestuursleden, inclusief de voorzitter, hebben besloten gezamenlijk op te
stappen.
Men pakt de spullen bij elkaar en verlaat de vergadering zonder verder commentaar.

17. Uitreiking rozetten en prijzen
Tijdens het tellen van de stemmen van de bestuursverkiezing worden door mw. Wilma
Schellings de prijzen uitgereikt. Men is zeer lovend over het uiterlijk van de rozetten en de
fokkersplaketten.

Na het verlaten van de 5 bestuursleden onder wie ook de voorzitter, ontstaat er de vraag bij de
aanwezige leden, of dit afgesproken zaak was.
Mw. Diana v.d. Valk en mw. Wilma Schellings geven aan dat zij hiervan niet op de hoogte waren.
Mw. Wilma Schellings geeft aan dat de vergadering hiermee ten einde is en men een
bijzondere algemene ledenvergadering zal uitschrijven.

18. RONDVRAAG niet behandeld tijdens ALV van 19 april 2015
19. SLUITING

Mw. Wilma Schellings
…………………………………………………

……………………………………………………..

Voorzitter

Secretaris
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Bijlage 1 bij de notulen van de ALV van 19 april 2015.
Beste leden van de ALV.
Graag had ik hier aanwezig willen zijn bij deze algemene leden vergadering maar helaas voel ik mij alles
behalve welkom door een paar bestuursleden.
Zoals de meeste van u wellicht wel weten heeft het bestuur besloten om mij te schorsen.
Reden:
Er is sprake van onvoldoende aansluiting tussen mijn competenties en de eisen die deze functie stelt.
U kunt begrijpen dat ik nou niet bepaald blij ben geweest met het hele gebeuren rondom mijn schorsing en
toen ik ook nog las in het jaarverslag dat ik ontslagen was, heb ik bij de Raad van Beheer enige informatie
ingewonnen.
Want het bestuur heeft het recht om te schorsen maar niet om te ontslaan.
De jurist van de Raad van Beheer geeft aan dat de statuten van de vereniging leidend zijn.
De statuten van de Ierse Setter Club regelen schorsing en ontslag van bestuursleden in artikel 9.1 van de
statuten:
"Einde bestuurslidmaatschap-periodiek lidmaatschap-schorsing:
Artikel 9. 1. Elk bestuurslid ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de
algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Het bestuur is eveneens bevoegd een bestuurslid te
schorsen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt
door het verloop van die termijn."
Kortom: Het bestuur kan een bestuurslid schorsen maar niet ontslaan. Ontslaan kan alleen de Algemene
Ledenvergadering van de Ierse Setter Club. Een schorsing kan maximaal drie maanden duren. Is in deze tijd
het bestuurslid niet ontslagen door de ALV, dan houdt de schorsing automatisch op.
Ik ben geschorst in oktober 2014, ik ben niet door de ALV ontslagen en dus zou ik nog gewoon bestuurslid
zijn en achter deze tafel kunnen zitten en gewoon afscheid van het bestuur kunnen nemen
Helaas, het loopt anders en wil ik langs deze weg toch nog een paar woorden kwijt.
Bestuurlid wil je niet zomaar worden en al helemaal niet ABC zaken.
Als je die functie wilt gaan doen moet je bij voorkeur niet meer fokken (wat ook voor andere functies geldt
binnen het bestuur) je persoonlijke mening binnenkamers houden, zwijgplicht, een luisterend oor hebben en
tijd heel veel “vrije tijd”.
Met die insteek heb ik de sprong gemaakt in het bestuur.
En een sprong was het.
Een periode van vele uren achter de computer, aan de telefoon hangen en vele mails zijn er geweest.
De ene keer was het leuk een andere keer rolden mij de tranen over de wangen, alles met liefde gedaan
voor onze beide rassen en “onze” club.
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Ik heb naar mijn beste kunnen mij volledig ingezet, en ik heb een zo goed mogelijke poging gedaan om de
ABC weer een commissie te laten worden waar een ieder zijn of haar verhaal kwijt kon, waar de fokker weer
het idee had dat er niet alleen een fokadvies werd gegeven maar ook een luisterend oor voor hun was.
Ik neem als bestuurslid mijn verantwoordelijkheid voor de zaken die zich de afgelopen jaren hebben
afgespeeld binnen de ABC op 1 ding na.
Het openen van Zoo Easy met al haar velden naar alle bestuurleden.
In 2013 moest ik onder druk van het toen zittende bestuur alles openen zodat deze toegang kregen tot alle
gegevens en dat is nog steeds zo.
Ik was en ben van mening dat het openen van Zoo Easy alleen had mogen gebeuren met toestemming van u
de ALV.
Verder wil ik u er op wijzen dat de agenda namelijk op punt 16. Bestuurswisseling *)2 Volgens rooster zijn
aftredend mw. S. Mogony (voorzitter) wel herkiesbaar en mw. D. Lokin (bestuurslid) wel herkiesbaar.
Kan worden veranderd in
16. Bestuurswisseling *)2 Volgens rooster zijn aftredend mw. S. Mogony (voorzitter) wel herkiesbaar en mw.
J.A. Terpstra (bestuurslid) niet herkiesbaar.
Maar dat is de keus aan u de ALV.
Verder wens ik u een goede vergadering waarin vandaag veel keuzes moeten worden gemaakt.
Al uw besluiten zullen invloed hebben op de toekomst en de vrijwilligers van deze club dus maak uw keuze
niet bij gebrek aan beter maar in het belang van onze beide rassen en vereniging.

Groetjes,
Jeanette
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