
Algemene ledenvergadering N.G.M.V. op zaterdag 22 februari 1997 te Zwolle: 

1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering om ± 13.40 uur en heet iedereen welkom. Hij geeft a.d.h. van de 

agenda enige uitleg over het verloop van de vergadering. Eerst wordt agendapunt 2 (Erelidmaatschap 

van dhr. G.A. van Straaten) behandeld, waarna de vergadering zal worden geschorst. Na 

binnenkomst van George en Mia zal hij de vergadering heropenen. 

2. Erelidmaatschap van de heer G.A. van Straaten 

Steef Pennings (voorzitter) verwijst naar het voorstel om dhr. G.A. van Straaten te benoemen tot erelid 

van de vereniging. Dit voorstel is samen met de uitnodiging naar alle leden gestuurd. Niemand heeft 

gereageerd op het verzoek van het bestuur om eventuele afwijzende overwegingen van tevoren aan 

te geven. Aanvullend vraagt de voorzitter of iedereen het eens is met het bestuursvoorstel, waarop de 

vergadering instemmend reageert. Er wordt door middel van handopsteking gestemd en unaniem 

wordt besloten om dhr. G.A. van Straaten te benoemen tot erelid van de Nederlandse Grote 

Münsterlander Vereniging.  

Vervolgens schorst hij de vergadering. 

3. Heropening en huldiging van dhr. G.A. van Straaten 

De vergadering wordt om 14.00 uur heropend en inmiddels zijn George en Mia van Straaten 

gearriveerd. De voorzitter vraagt George om naar voren te komen. 

In een korte toespraak van Steef passeren Georges verdiensten voor de N.G.M.V. de revue. 

Genoemd worden o.a. zijn lidmaatschap van het bestuur (16 jaar) en van de 

Fokbegeleidingscommisie, zijn inzet voor het clubblad, de P.R.-zaken en zijn verdiensten als fokker.  

George was de eerste "clubfokker" van de vereniging. Steef geeft ook aan, dat het vertrek van George 

als bestuurslid in 1996 kwam als een volslagen verrassing, waardoor niet op een passende manier 

afscheid kon worden genomen. 

De verdiensten van George rechtvaardigen het erelidmaatschap van de vereniging. De algemene 

ledenvergadering heeft zo juist unaniem hiertoe besloten.  

Met de felicitaties namens het bestuur en de leden en overdracht van een cadeautje wordt George 

van Straaten gehuldigd.  

In een geëmotioneerd dankwoord toont George zich zeer vereerd met deze benoeming. Hij maakt ons 

erop attent, dat hij dit zonder de steun van Mia nooit ontvangen had. 

Samen zijn ze van plan om nog jaren deel te nemen aan de verschillende verenigingsactiviteiten. 

George dankt de leden en het bestuur voor zijn onderscheiding. 

Op deze ledenvergadering werden vier bestuursleden herkozen of gekozen. De twee nieuwe 

bestuursleden zijn Theo van Delft en Gerco Hagesteijn. Theo zal zich met het clubblad bezighouden 

en Gerco met de Public Relations. Egbert Bekkering werd herkozen en blijft zijn taken vervullen bij de 

Gebruikshondencommissie. Steef Pennings is afgetreden als voorzitter wegens drukke 

werkzaamheden en Saskia Mulder is gekozen als voorzitter van de N.G.M.V..  

Wim Mein. 



 


