
(Digitaal verwerkt door George A. van Straaten) 

 

Jubileumvergadering N.G.M.V. op zaterdag 29 september 1990 te Woudenberg: 
 
Beste Münsterlandervrienden, Theo Zuidema. 
29 september j.l. hielden wij onze feestelijke jubileumvergadering in wegrestaurant Bloemheuvel te 

Woudenberg. Deze vergadering werd gehouden ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van onze 

N.G.M.V.. Voor wie daar niet aanwezig was geef ik hier even een samenvatting van wat daar 

gepasseerd is: 
In de eerste plaats werden de koncept Statuten en het koncept Huishoudelijk Reglement, die enige 

weken geleden aan alle leden zijn toegestuurd, ongewijzigd en zonder tegenstemmen goedgekeurd. 

Deze zullen nu aan de Raad van Beheer worden voorgelegd ter goedkeuring waarna van de statuten 

nog een notariële akte zal worden opgemaakt. Pas daarna treden ze in werking. Dit is natuurlijk een 

wat formele zaak, maar goede ondubbelzinnige afspraken over taken, rechten en procedures zijn nu 

eenmaal nodig in elke vereniging. Dit voorkomt misverstanden en kan meningsverschillen helpen 

oplossen. 

 

Vervolgens werd Mevrouw A. Peters-Klabbers gehuldigd: Zoals al op de clubmatch aangekondigd 

benoemden wij haar tot Erelid van onze vereniging. Wij overhandigden haar een prachtige, door 

Diana Demming vervaardigde, oorkonde. Mevrouw Peters en haar man fokten totdat hun kennel "van 

't Koningsbosch" in 1985 onder droevige omstandigheden moest worden gesloten zo'n 35 nesten 

Grote Münsterlanders en leverden daarmee een belangrijke bijdrage aan de opbouw van de Grote 

Münsterlander-populatie in Nederland.  

 
Hierna reikten wij aan vier leden de Zilveren Erespeld uit van onze vereniging en wel aan Henk 

Heida, Mia van Straaten, George van Straaten en Egbert Thijssen. Tot ons genoegen mochten wij aan 

George van Straaten en Egbert Thijssen tevens de Verband Große Münsterländer e.V. Erespeld 

van onze Duitse zustervereniging uitreiken. Allevier deze leden hebben zich verdienstelijk gemaakt als 

bestuursleden, in kommissies en als gangmaker en voorbeeld voor andere leden. 
Na afloop van de vergadering werd gezamelijk hat glas geheven op het lustrum en de toekomst van 

de vereniging en op de gezondheid van de gehuldigden. 

De foto-uitstalling van Mia van Straaten werd nog eens uitvoerig bewonderd. 

 
De periode van K.N.J.V.-jachtproeven is al weer zo'n beetje ten einde en de veldwedstrijden zijn 

overal in volle gang. Als U dit blad in de bus krijgt zijn onze eigen veldwedstrijden op 13 en 15 oktober 

in Winschoten waarschijnlijk net achter de rug. Zo niet, dan wens ik alle deelnemers erg veel sukses. 

Wat de andere aktiviteiten betreft deel ik U mee dat vanwege het drukke programma in ons 

lustrumjaar er geen strandwandeling zal worden gehouden. Het boekje over 15 jaar N.G.M.V. is nog 

niet klaar maar dat houdt U in elk geval tegoed! 

 
Ten slotte, het jubileumjaar is voor de vereniging een duur jaar. Iedereen die vindt dat hij of zij best 

een financiële bijdrage kan leveren geven wij groot gelijk. Het gironummer van de vereniging vindt U 

elders in dit blad. Giften zijn hartelijk welkom! 

 

        

Mevr. Peters-Klabbers Erelid NGMV                    v.l.n.r.: G. v. Straaten, E. Thijssen, 

                  M. v. Straaten-Stokman, H. Heida. 

                                                                                 
 



 


