
Een selectie uit de jaarvergadering op 27 februari 1999 te Zwolle: 

* Anderhalve dag voor de Algemene Ledenvergadering van 27 februari j.l. werd het bestuur geconfronteerd 
met fundamentele kritiek op het functioneren van het bestuur, de fokbegeleidingscommissie en op één van de 
leden van deze commissie. 

De kritiek werd ons telefonisch gemeld door één van onze fokkers de heer H.G. Klokman, die zei namens een 
groep fokkers te spreken. 

Inhoudelijk werd gesteld dat het bestuur niet luistert naar de fokkers en vereniging en dat zei haar eigen weg 
gaat, dat de FBC veel te theoretisch is en geen voeling heeft met de praktijk, dat het betreffende commissielid 
uitsluitend zijn eigen mening verkondigd en dat bestuur en commissie praktische informatie wordt onthouden 
vanwege een gebrek aan vertrouwen. 

Na een uitleg over de structuur van de vereniging, de werkwijze waarop binnen de vereniging besluiten worden 
genomen, geeft de voorzitter aan dat het voltallige bestuur en de FBC bereid is om af te treden, als de 
ledenvergadering dat wenst. 

In de discussie die volgt blijkt, dat alle leden afstand nemen van de geuite kritiek. De fokker die de kritiek heeft 
gemeld zegt nadrukkelijk beter overleg tussen fokkers en een betere inventarisatie van ons ras als doelstelling 
te hebben gehad. 

De fokkers die als "groep" werden genoemd distantiëren zich nadrukkelijk van de kritiek en melden in het 
geheel niet ontevreden te zijn over het bestuur en de FBC. 

Na schorsing van de vergadering vraagt het bestuur aan de ledenvergadering om d.m.v. stemming het 
vertrouwen en de steun in het bestuur, de FBC en het betreffende commissielid nadrukkelijk uit te spreken. 

Uit de stemming blijkt dat álle aanwezigen deze steun en vertrouwen vlot geven. 

Op grond van de discussie en de unaniem gegeven steun en vertrouwen was er voor het bestuur en de FBC 
geen reden meer om af te treden en werd overgaan tot de orde van de dag. 

* Vorig jaar werd op de ledenvergadering afgesproken, dat de FBC en het bestuur zich zouden gaan inspannen 
om naleving van het fokreglement af te dwingen. In het afgelopen jaar was het bestuur genoodzaakt om drie 
berispingen en één waarschuwing op te leggen. 

In alle gevallen was er sprake van overtreding van de minimum gezondheidseisen uit het fokreglement. het 
bestuur ontving op deze nieuwe beleidslijn wisselende reacties. Twee van de vier betrokkenen lieten ons weten 
dat zij voortaan het fokreglement zullen respecteren, de overrigen weigeren hun contributie te betalen of 
melden zich na de jaarwisseling af als lid. Dit laatste is een ongewenst effect. Na overleg met de leden werd 
besloten om de nieuwe beleidslijn voorlopig te handhaven. In de tussentijd zal het bestuur zich verder 
oriënteren (bijv. middels een juridisch advies) over verdere aanscherping of andere aanpassing van dit beleid.  

Bestuur mededelingen maart 1999: 

Het archief van de vereniging is verre van compleet en opnieuw doet het bestuur een oproep om materialen, 
zoals oude clubbladen (m.n. van de eerste 10 á 15 jaar), verslagen van resultaten, jaarboeken, catalogi etc. ter 
beschikking te stellen. 

Wanneer er voldoende materiaal beschikbaar is, dan willen we proberen om in het jubileumjaar 2000 een boek 
over ons ras en de vereniging te publiceren. 

 



Jubileumactie "Een piek voor een piek" 

Het volgend jaar hopen we het 25-jarig bestaan van onze vereniging te vieren en we hebben hiervoor al 
verschillende activiteiten in voorbereiding. Om alles ook financieel rond te krijgen vragen we u om een gift voor 
het jubileumfonds. 

Niet zomaar een gift, maar... "Een piek voor een piek"! Rekenend houdend met de afspraken gemaakt op de 
laatste ledenvergadering (27 februari j.l. te Zwolle) , wordt iedere gift of storting die we dit jaar ontvangen voor 
het jubileumfonds door de vereniging verdubbeld. Dus stort u een gulden, dan stort onze penningmeester ook 
een gulden (uit de verenigingskas). Wordt uw gift groter, dan wordt de bijdrage van de penningmeester ook 
groter. Wij verdubbelen dit jaar iedere bijdrage aan het jubileumfonds 
 


