
Historie NGMV. 

(Digitaal verwerkt door George A. van Straaten) 

Beste Münsterlandervrienden maart 1990: 

Op de Algemene Ledenvergadering van 3 februari heb ik een toespraakje gehouden waarin ik een 

aantal zaken aan de orde stelde die voor een groter publiek bestemd waren dan alleen degenen die 

op de vergadering aanwezig waren. Dat waren er weliswaar zo'n veertig, dus zeker een relatief goede 

opkomst, maar we hebben tenslotte in totaal zo'n 175 leden die, naar we hopen, ook graag op de 

hoogte blijven. 

Allereerst memoreerde ik het overlijden in het afgelopen verenigingsjaar van ons erelid (sinds 22 

februari 1986), mevrouw Otto v.d. Hamme, die jarenlang een van de trouwste fans van de Grote 

Münsterlander is geweest, keurmeester van ons ras en trouw bezoekster van de aktiviteiten van onze 

vereniging. Op tentoonstellingen en clubmatches was zij een graag geziene keurmeester door de 

prettige en deskundige manier waarop zij de honden benaderde: geen hond was bang voor haar, elke 

hond kreeg aandacht en kwam tot zijn recht. Velen zullen haar missen, maar vooral haar familie. Het 

bestuur wenst haar kinderen veel kracht en sterkte toe. 

De volgende punten passeerden verder achtereenvolgens de revue: 

- De N.G.M.V. werd op 25 april 1975 opgericht. Het jaar 1990 is dus een jubileumjaar. We zijn van 

plan daar de nodige aandacht aan te besteden en wel in de vorm van een Kampioensclubmatch, een 

extra (feestelijke) ledenvergadering en de uitgave van een speciaal informatieboekje over ons ras en 

onze rasvereniging. In volgende nummers van het clubblad zal daarover nog verdere informatie 

worden gegeven. 

- Diverse positieve en negatieve zaken van het afgelopen jaar werden besproken. De positieve zaken 

betreffen vooral diverse suksesvolle verenigingsaktiviteiten en de inzet en kreativiteit van vele leden.  

De negatieve het lage aantal nesten dat de afgelopen twee jaar geboren werd en de gevolgen die dat 

kan hebben voor de Nederlandse G.M.-populatie en de kontinuiteit van bepaalde 

verenigingsaktiviteiten. Gelukkig zijn er signalen dat het dit jaar veel beter zal gaan. 

- Van de fokkersvergadering die de laatste jaren kort voor de ledenvergadering plaats had hebben we 

dit jaar afgezien. Fokbeleid dient zoveel mogelijk op normale vergaderingen besproken te worden. Als 

daar behoefte aan bestaat, of alsnog ontstaat, kan zo'n vergadering worden gepland. 

- Enkele leden die al zeer lang lid zijn en zich langdurig voor de vereniging hebben ingezet zijn 

George en Mia van Straaten, Egbert Thijssen en Henk Heida. Later dit jaar, op de 

jubileumvergadering, zullen zij nog speciaal in het zonnetje worden gezet. 

- Het komende jaar moeten statuten en huishoudelijk reglement worden aangepast. In de huidige 

vorm voldoen zij noch aan de eisen van deze tijd, noch aan die van de Raad van Beheer. 

Net als het afgelopen jaar zullen de notulen van de algemene ledenvergadering pas in de 

decemberuitgave van het verenigingsorgaan worden gepubliceerd. Wat U nu al moet weten is het 

volgende. 

- Cees van 't Klooster is volgens rooster afgetreden als bestuurslid. Tot sekretaresse is gekozen 

Hanneke van de Kamp. Hanneke, van harte welkom in het bestuur! De verwachtingen zijn 

hooggespannen! 



- Ter onder steuning van het bestuurslid belast met jachtzaken, Siemon de Ruiter, is een kommissie 

jachtzaken geïnstalleerd waarvan behalve Siemon zelf ook Egbert Bekkering en Kees Merkes deel 

uitmaken. De kommissie wordt nog uitgebreid met één ander lid. 

- Om voor plaatsing op de dekreuenlijst in aanmerking te komen moet en hond H.D-vrij of H.D.-Tc zijn, 

P.R.A./Cataract-vrij zijn en het hetzij 2x Zeer Goed (Z.G.) hebben behaald in de open klas op een 

Internationale cq Nationale Tentoonstelling of Clubmatch, hetzij zijn uitgekomen in de 

gebruikshondenklas (dit laatste is een uitbreiding t.o.v. de oude regels). Om één lijn te trekken voor 

reuen en teven zullen voortaan dezelfde eisen gelden voor teven om in aanmerking te komen voor 

pupbemiddeling door de vereniging. 

- Deze uitbreiding van de regels gaat in onmiddelijk na publikatie van het verenigingsbesluit in het 

verenigingsorgaan (dus omstreeks 1 april 1990).  

- De vereniging heeft er een prachtige wisselprijs bij: de jeugdbokaal voor de beste jeugdhond. Deze 

is ter beschikking gesteld door Siemon de Ruiter en Cees van 't Klooster en is van een marmeren voet 

voorzien door Peter Demming. Siemon, Kees en Peter, hartelijk dank voor jullie genereus gebaar! 

Ik wens U allen een goed en suksesvol verenigingsjaar en veel plezier met Uw Grote Münsterlander. 

Theo Zuidema (voorzitter ngmv 1989-1995) 
 


