
Een selectie hoofdpunten uit de jaarvergadering van 28 februari 1998 te Zwolle: 

De algemene ledenvergadering werd gehouden op 28 februari in het "Postiljon Motel Zwolle". Er 

waren 30 leden aanwezig. Hieronder volgt een verkorte weergave van de voornaamste afspraken en 

besluiten. 

* De naleving van ons fokreglement komt langzaamaan in de knel; het aantal "niet-reguliere" fokkers 

neemt toe. Het afgelopen jaar werd er zelfs gefokt met een HD-licht-positieve teef. Op de midden 

lange termijn vormt dit een bedreiging voor de gezondheid en kwaliteit van de Nederlandse populatie 

Grote Münsterlanders. 

Deze situatie is niet wenselijk en het bestuur, de fokbegeleidingscommissie en de aanwezige leden 

zijn van mening dat aan deze ontwikkeling een halt moet worden toegeroepen. Het fokreglement moet 

worden gerespecteerd door alle leden, zowel (incidentele) fokkers als dekreu-eigenaren. Bij 

overtredingen van het fokreglement kiest het bestuur in eerste instantie voor de weg van het overleg, 

maar lukt dit niet dan zullen afhankelijk van de situatie meer dwingende maatregelen nodig zijn. 

We gaan er vanuit dat ieder lid de bepalingen in het fokreglement kent. Voor informatie kan men ten 

alle tijden contact opnemen met het secretariaat of de fokbegeleidingscommissie. 

* Uit de resultaten van het oogonderzoek blijkt dat een nieuwe erfelijke oogafwijking ons ras binnen 

sluipt. Inmiddels hebben we drie meldingen van honden die lijden aan distichiasis. 

Om verdere verspreiding van deze afwijking te voorkomen, werd op de jaarvergadering besloten om 

lijders aan distichiasis (voorlopig) uit te sluiten voor de fok. 

De fokbegeleidingscommissie heeft een en ander nog in onderzoek en zal in de loop van het jaar het 

bestuur adviseren. In een later stadium komen we met een definitief standpunt, cq. besluit. 

* Het reglement voor alle verenigingswisselprijzen werd herzien. Het nieuwe reglement, dat ter 

vergadering met algemene stemmen werd aangenomen, geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 

januari 1998. Bij het secretariaat kunt u een exemplaar van het nieuwe reglement opvragen. 

* Het fokreglement werd aangevuld met artikel 3.10: Voordat opname van de reu of teef op de 

fokdierenlijst plaats vindt, dient de eigenaar een fokregistratieformulier in te vullen en getekend aan de 

Fokbegeleidingscommissie te retourneren.  

Door ondertekening van dit formulier tekent de eigenaar van de hond voor de juistheid van de 

verstrekte gegevens en voor kennisname van het fokreglement. (Dit artikel heeft zijn geldingskracht 

vanaf het moment van publicatie). 

* De leden gaven toestemming voor het afsluiten van een overeenkomst met de W.K. 

Hirschfeldstichting inzake de beschikbaarstelling van onderzoeksresultaten. 

In de overeenkomst zullen naast het heupdysplasie- en oogonderzoek ook het elleboogdysplasie- en 

doofheidsonderzoek worden opgenomen. 

Er bestaan bij het bestuur geen plannen om in het fokreglement nieuwe gezondheidseisen ten 

aanzien van elleboogdysplasie en/of doofheid op te nemen. Voor deze aandoeningen zijn er 

(vooralsnog) geen aanwijzingen dat ze in ons ras voorkomen. 
 
 


