
 

NOTULEN ALGEMENE LEDEN VERGADERING  
13 september 2020 te Woudenberg 
 
Aanwezig: Nicolette Bazuin, Theo Smedts, Henk Jan Vos, Bartjan en Trudi Nieuwerf, Carel en 
Maaike Glastra, Ineke Groen, Wim en Marian Brands, Gerrit en Anja v.d. Laan van Maastrigt, 
Patrick en Janneke v.d. Wal, Raymondo Bosch en Adry Voorbach. 
 
Afwezig met bericht: Natalie van Burik, Sandra Berendschot, Marjolein Martius, Roderick 
Glastra, Gerrit de Bie, Ivar Groen. Jan Batist, Mirjam Alferink, Judith Lenderink en Jan Derksen. 
 
1. Opening  
Carel Glastra opent om 13:40 uur de vergadering als dagvoorzitter en heet iedereen welkom. 
 
2. Goedkeuring agenda 
De agenda wordt zoals hij voorligt, goed gekeurd. 
 
3. Mededelingen c.q. ingekomen stukken 
a. Wijziging VFR: leeftijd teef, volgens de Raad van Beheer. 
Uit de zaal kwam de opmerking, dat dit besluit eerst in een fokoverlegbijeenkomst aan de orde 
moest zijn geweest. Eventueel had het via een Nieuwsbrief gekund.  
Antwoord: het was moeilijk om op zo’n korte termijn zo’n bijeenkomst uit te schrijven. Daarbij 
was het bestuur zeer teleurgesteld, dat voor een vorige fokoverlegbijeenkomst (16-04-19) zo 
weinig aanmeldingen kwamen. Er is inderdaad een Nieuwsbrief rond gegaan naar alle leden met 
de beslissing van de Raad. 
De regel dat teven tot de leeftijd van 9 jaar (i.p.v. 8) gedekt mogen worden, is voorgesteld door 
de Werkgroep Gezondheid en Welzijn van de Raad van Beheer. 
De regel is met algemene stemmen aangenomen. 
 
4. Notulen ALV 16 juni 2019  
Nicolette Bazuin vindt dat de notulen wat negatief overkomen. Advies om de volgende wat 
positiever te schrijven. 
Verder vraagt ze naar de kosten van de SN. De penningmeester legt uit, dat we moeten betalen 
voor het gebruik van de software (vast tarief per maand) plus (variabel tarief) de uitgave. 
vermeerderd met de verzendkosten. En ze meldt dat de begroting er niet instaat. 
Penningmeester legt uit dat dat meestal maar een gissing is. 
Er is nogmaals teruggekomen op het feit, dat er voor de KCM ook honden zonder stamboom 
uitgenodigd zijn. Want een KCM is tevens voor niet-leden, in tegenstelling tot een JHD. De 
grootste drijfveer was om zo veel mogelijk mensen naar de KCM te krijgen. 
Na deze uitleg worden de notulen vastgelegd. 
 
5. Jaarverslagen bestuursleden 
Bartjan Nieuwerf vraagt naar aanleiding van deze stukken, waarom er zo weinig uitkomt. Is er 
wel genoeg connectie tussen het bestuur en leden. Hij vindt weinig verbinding. Zo worden 
enkele punten tijdens de vergadering aangehaald die duidelijker omschreven mogen worden in 
de jaarverslagen wat een vollediger beeld geeft over de gebeurtenissen. Dat wordt nu 
onderbelicht. 
N.a.v. het jaarverslag Fokkerij wordt geopperd om degenen die geen lid van de SHKN zijn, te 
benaderen en vragen of ze wel lid willen worden. 
Daarna zijn de jaarstukken goedgekeurd. 
 
6. Financiën 
- Jaarverslag penningmeester 
Nicolette Bazuin merkt op dat ze het geschreven financieel verslag mist.  



 

De penningmeester antwoordt, dat in de stukken wel een (kleine) toelichting staat, maar geeft 
een mondelinge toelichting op de cijfers. Volgend jaar word dit weer als vanouds bijgevoegd.  
- Resultaten rekening 2019 
Penningmeester meldt, dat we in 2019 minder inkomsten hebben gekregen, omdat: 
a. de leden minder contributie betaalden, omdat Siberian Nieuws maar eenmaal is verschenen; 
b. er zijn altijd een aantal leden (2 of 3) die hun contributie niet meer betalen. De vergadering 
stelt voor eerder de contributie te innen. Moet trouwens voor april. 
c. er leden zijn die vanwege de KCM per direct hun lidmaatschap opgezegd hebben en dit binnen 
de restitutietermijn van de bank hebben gedaan waardoor de incasso gestorneerd werd. 
- Verslag kascontrolecommissie en verkiezing nieuwe -commissie 
De heren G. v.d. Laan van Maastrigt en T.H.M. Smedts hebben de financiën gecontroleerd en na 
een enkele vraag  zijn die goedgekeurd. 
De leden v.d. Laan van Maastrigt en Smedts nemen volgend jaar weer zitting in de 
kascontrolecommissie. Reserve wordt mevrouw T. Nieuwerf 
- Decharge bestuur over 2019 
Met algemene stemmen is decharge aan het bestuur voor hun beleid van 2019 verleend. 
- Begroting 2020 
De penningmeester licht kort de begroting toe. De eerder gemaakte begroting voor het jaar 2020 
is door de coronacrisis niet actueel en is daarom niet vooraf meegezonden. De penningmeester 
geeft aan dat het een slecht beeld geeft om nu de begroting 2020 te bespreken. Hij zou liever 
vooruit willen kijken naar 2021. In het verleden maakte de penningmeester ook een begroting 
voor de komende twee jaar, dit in de tijd dat er volgens de reglementen twee vergaderingen per 
jaar plaats vonden. Iedereen stemt in met het voorstel van de penningmeester om bij de 
vergadering in 2021, de begroting voor 2021 en 2022 te bespreken en vandaar uit telkens het 
volgende jaar te bespreken (huidig boekjaar +1) 
- Contributie  
Gezien de stand van de financiën en de activiteiten is het niet nodig de contributie te verhogen. 
 
7. Bestuursverkiezing 
- Verkiezing voorzitter. Tijdens de vergadering wordt gevraagd wat de status is van de vacature 
van voorzitter. Hier is geen opvolging geweest. De dagvoorzitter geeft aan dat het bestuur de 
laatste twee voorzitter heeft voorgedragen. Beiden hebben de vereniging binnen aanzienbare 
tijd weer verlaten. De heer Nieuwerf vraagt wat de functie inhoudt en geeft aan na te willen 
denken om zich kandidaat te stellen. Hij wil daarvoor wel enkele vragen stellen aan het huidige 
bestuur. 
- Natalie van Burik is reglementair aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. 
- Adry Voorbach is reglementair aftredend en stelt zich herkiesbaar. 
Zij wordt per acclamatie voor een nieuwe termijn gekozen. Hierbij wordt door de leden 
geopperd dat zij, voor zowel de vereniging als de secretaris in persoon zelf, moet nadenken over 
het verdelen van haar taken. 
 

PAUZE 
 
8. Evenementen 2020 
Helaas hebben we door de coronacrisis zowel de KCM als de JH&VD moeten annuleren. 
a. Er wordt nog wel onderzocht of de mogelijkheid van een lezing over genetica in november 
haalbaar is. 
b. Tevens kwam het voorstel uit de zaal voor een soort JH&VD online. Dat de leden foto’s van 
hun honden opsturen en daar een beoordeling, zonder verdere betekenis, van ontvangen. Deze 
activiteit zal ook in de Siberian Nieuws aangehaald worden. Honden uit eenzelfde nest kunnen 
tevens als groep beoordeeld worden.  
 
Evenementen 2021 



 

Natuurlijk proberen we in 2021 weer evenementen te organiseren. 
a. Na enig overleg met de zaal, zal de JH&VD in april/mei zijn en de leeftijd voor de jonge honden 
zullen we éénmalig verhogen met 3 maanden. 
b. De KCM zal zoals vroeger in september plaatsvinden. 
c. Tevens zijn we voornemens een husky-doe-dag te organiseren. 
Dat zal een informatieve dag worden, waarbij we laten zien, wat allemaal met een husky gedaan 
kan worden. Hiervoor wordt contact gelegd met de Alaska Malamute- en de Samojedenclub om 
mee samen te werken. 
 
9. Enquête  
Deze is nog maar door 13 mensen ingevuld. Dit is momenteel niet representatief. Er zal 
nogmaals de aandacht op gevestigd worden in zowel de Siberian Nieuws als via digitale media. 
Hopelijk vullen dan nog meer leden hem in om zodoende een representatieve uitslag te krijgen. 
Er zullen nog enkele vragen toegevoegd worden aan de enquête, zodat die gepubliceerd kan 
worden buiten alleen de nieuwsbrief om. Er kwam een vraag of de enquête anoniem blijft. Men 
vindt van wel.  
 
10. Rondvraag 
Bartjan Nieuwerf vindt dat er meer communicatie tussen het bestuur en de leden moet zijn. 
Hij vroeg zich namelijk af, waarom er zo weinig mensen naar de fokkersoverlegdag wilden 
komen. De redenen die het bestuur gehoord heeft, waren: geen goede tijd, geen goede dag en te 
ver rijden. Bartjan oppert om het in 2021 nogmaals te proberen, Trudi Nieuwerf voegde toe dat 
dit wellicht via webcast zou kunnen? En dan misschien zelf fokkers gaan bellen waarom zij niet 
deelnemen. 
 
Raymondo Bosch vraagt over de matrix van de Raad.  
Ineke Groen legt een en ander uit: de SHKN meldt de Raad welke onderzoeken in ieder geval 
verplicht zijn voor de honden voor de fok mogen worden ingezet. We hebben voor nu de 
reguliere ECVO onderzoeken in die matrix staan. Als een fokker niet voldaan heeft aan die eis, 
komt er op de stamboom te staan: Deze hond is niet gefokt volgens en voldoet niet aan de 
vastgestelde gezondheids- en welzijnsnormen voor het ras. Het is niet bekend of de 
ouderdieren voldoen aan de criteria van art. 3.4 Besluit houders van dieren. 
Bovenstaande staat los van het VFR. In een volgende Algemene Vergadering kunnen we 
besluiten, meer eisen aan de matrix toe te voegen. 
Zie ook SN-3 van 2020, pagina 25 
 
Dan komt er een vraag over diegenen (Jeffrey en Laura uit Zevenbergen) die overal huskypups 
willen kopen en die dan gaan inzetten voor kruisingen met Pomeranians (Dwergkeeshonden).  
Je krijgt dan de zogenaamde Pomsky’s. 
Natuurlijk zijn wij als rasvereniging daar fel tegen, maar behalve alert te zijn aan wie de honden 
verkocht worden, kunnen we niet veel doen. Wel wordt geopperd de leden hier duidelijk over te 
informeren en dit te delen met verenigingen in het buitenland. 
 
Wim Brands vraagt waarom de medische uitslagen van de honden niet meer op de site te zien 
zijn. Carel denkt, omdat de site wat oud is, niet alles meer goed werkt. Zal uitzoeken of hij het 
euvel kan verhelpen. Tevens zal Sandra Berendschot Carel helpen met de site. Wim meldt zich 
nu aan om de website te vernieuwen. 
 
Nicolette Bazuin vraagt hoe het met de sledehondencommissie van de FCI gaat. Ineke Groen 
meldt, dat er nieuw overleg is geweest met bestuursleden van de Alaska Malamute Club, de 
Samojedenclub en eigenaren van de Groenlandhonden, Eskimohonden en de Yakutskaya Laika 
(voorlopig erkend sledehondenras). Er moet ook weer een Nederlandse afgevaardigde naar die 
FCI vergaderingen gaan. Ineke is daarvoor gevraagd. Ze zijn al in een vergevorderd stadium, ook 
wat testen betreft. Nicolette zegt, dat het eigenlijk alleen belangrijk is voor leden die naar een 



 

Show gaan. Ineke: Maar het is wel belangrijk dat ook weer de werkhonden geshowd worden, 
anders krijgen de keurmeesters een verkeerd beeld van de Siberians. 
Daarnaast is de SHKN van plan in 2021 een seminar voor keurmeesters te organiseren, zodat ze 
ook daar alle (helaas) verschillende types kunnen zien. 
 
Raymondo Bosch zegt, dat er leden zijn, die opgezegd hebben van de vereniging omdat vorig 
jaar stamboomloze honden tijdens de KCM uitgenodigd waren. Dat zijn nu boze mensen. Hij stelt 
voor om die leden te benaderen om nogmaals uitleggen wat de reden was van deze beslissing. 
Wellicht was dit een beslissing uit emotie. 
 
Raymondo Bosch vraagt waarom de nieuwsbrieven niet op de sociale media gedeeld worden. 
Carel geeft aan dat niet alle informatie altijd voor mensen buiten de vereniging bedoeld is. Wel 
zal in het vervolg geprobeerd worden meer ruchtbaarheid te geven op de publicatie van een 
nieuwsbrief.  
 
Bartjan Nieuwerf heeft tijdens de gehele vergadering nagedacht of hij zich kandidaat zal stellen 
als voorzitter. Nu, aan het eind van de vergadering wil hij het wel aannemen. 
Nicolette Bazuin en Theo Smedts gaan de kiescommissie vormen, de stembriefjes worden 
uitgedeeld en weer opgehaald. Er zijn 16 stemgerechtigde leden aanwezig. 
13 leden hebben ja gestemd, 1 nee en 2 blanco. 
Daarmee is Bartjan tot het bestuur toegetreden. 
 
11. Sluiting 
Carel Glastra verwelkomt Bartjan als voorzitter. Hij sluit de vergadering om 16:30 uur en wenst 
iedereen een veilige thuisreis. 
 
 
 
 
 
 


