
Kleine selectie uit het jaarverslag van het secretariaat en van het FBC uit 1999: 

(Secretaris): 

De algemene ledenvergadering werd gehouden op 27 februari 1999 in het Postiljon Hotel te Zwolle. 

Slechts 26 leden (inclusief het bestuur) namen de moeite aan de verantwoording van het bestuurs- en 

commissiewerk deel te nemen. 

De vergadering begon met een vertrouwensvraag. De heer H.G. Klokman uitte twee dagen voor 

aanvang zijn ongenoegen over het door het bestuur en de Fokbegeleidingscommissie gevoerde 

fokbeleid. Voorts plaatste hij een persoonlijke aanval op de heer T. Zuidema, gewaardeerd lid van de 

FBC. Het bestuur stelde de vertrouwensvraag, welke vlot en positief werd beantwoord. (zie selectie 

verslag van de jaarvergadering). 

Op 19 november kwam een bestuursvergadering te vervallen, doordat een gezamenlijke vergadering 

met de FBC en het bestuur nodig werd gevonden. Onderwerp van gesprek zou zijn de mogelijke 

benoeming van Gerco Hagesteijn als coördinator/intermediair tussen FBC en bestuur. De discussie 

hierover was op de bestuursvergadering van 6 oktober geëscaleerd. Uiteindelijk leidde deze escalatie 

tot een vertrouwensbreuk tussen voorzitter Saskia Mulder en secretaris Wim Mein. 

(FBC): 

Op verzoek van het bestuur heeft er een gezamenlijke vergadering van bestuur en FBC 

plaatsgevonden op 19 november. 

Aanleiding was het voornemen van het bestuur Gerco Hagesteijn als commissielid te benoemen, dit 

tegen het uitdrukkelijke verzoek van de commissie in (vanaf de commissievergadering van 25 maart 

was reeds bekend dat minstens drie leden van de commissie zouden opstappen als Gerco Hagesteijn 

benoemd zou worden). 

Op de gezamelijke vergadering is de kandidatuur van Gerco Hagesteijn echter nauwelijks aan de orde 

geweest. 

Er is een discussie ontstaan over hoe het fokbeleid er in de toekomst uit zou kunnen zien en welke 

activiteiten er verder ondernomen kunnen worden.  

Deze wending van de vergadering is niet bij elk commissielid in even goede aarde gevallen: het punt 

van de bestuursvertegenwoordiging is hierdoor niet goed uit de verf gekomen en u heeft inmiddels 

gemerkt dat dit een geheel andere wending heeft gekregen. 

(Door deze discussies van bestuurders en commissieleden is de vereniging 
zowat ten onder gegaan, en het heeft de vereniging in twee kampen doen 
verdelen in die periode, en het heeft de vereniging veel leden gekost helaas!) 
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