
Van het interim bestuur maart 2000: 

Na twee bijzondere algemene ledenvergaderingen, 5 en 19 februari, is het interim-bestuur een aantal 

weken aan het werk. 

Het is natuurlijk triest dat een vereniging als het onze, in een jubileumjaar, in deze situatie beland is. 

We hebben de uitdaging van de algemene ledenvergadering aangenomen, binnen 6 maanden een 

voltallig bestuur te formeren. 

Zoals u hebt kunnen lezen in de nieuwsbrief hebben we onszelf de verplichting opgelegd het geplande 

jaarprogramma, zoveel als mogelijk, uit te voeren. 

Het zal echter ook niet als een verrassing komen als we u hierbij melden dat de geplande receptie 

tijdens de Kampioen Clubmatch niet doorgaat. Het lijkt ons niet gepast. Bovendien is er geen 

goedgekeurde begroting uit de algemene ledenvergadering gekomen. 

We sluiten niet uit dat deze receptie op een later tijdstip alsnog plaats vindt maar dat is ook een zaak 

van het nieuwe bestuur. 

We zijn met een aantal kandidaten in gesprek en hebben goede hoop binnen 6 maanden een voltallig 

bestuur te kunnen presenteren. 

Na de algemene ledenvergadering van 19 februari is er veel gebeld. Het is prettig te ervaren dat er 

zoveel leden van de vereniging zijn die bij het eerste verzoek bereid zijn "een klus op te knappen". 

Dat maakt het ons een stuk eenvoudiger om een "volledig" jaarprogramma te organiseren. In de 

tussentijd zijn ook de aanlegproeven en voorjaarsveldwedstrijden (voor jeugd- en openklasse) 

gehouden. 

Van de aanlegproeven kan gezegd worden dat ze succesvol waren. Als beste hond van de dag 

mochten we Gino van 't Patriez'n Laand van mevrouw K. Brüll-Prinsen huldigen. De overige uitslagen 

kunt verderop in dit clubblad vinden. 

De voorjaarsveldwedstrijden waren nogal verschillend van resultaat. In de jeugdklasse is er door geen 

van de 9 deelnemers een kwalificatie behaald. De dag is op voortreffelijke wijze gered door Anieck 

van het Meekenesch van Wilma van der Luit-Rodenburg die een kwalificatie 1ste Zeer Goed in de 

openklasse in de wacht sleepte. Voor zover ik weet de 1ste keer dat een Grote Münsterlander in het 

voorjaar deze kwalificatie heeft gelopen. 

Zo zie je maar het is gelukkig niet enkel kommer en kwel in de vereniging. Er zullen nog enkele harde 

noten gekraakt moeten worden om ervoor te zorgen dat we zaken zoals we meegemaakt hebben in 

de toekomst voorkomen. 

Of dat lukt? Geen idee maar wij (Annemarie Hilferink, Roland van der Meulen en ondergetekende) 

gaan ervoor, zoals dat tegenwoordig wordt gezegd. 

Vergeet niet deel te nemen aan de verenigingsactiviteiten! U komt bij deze activiteiten altijd iemand 

van het bestuur tegen. Als u ideeën hebt of zaken die u op het hart liggen spreek ze uit. Natuurlijk kunt 

u ons ook altijd bellen. 

Groetjes en graag tot ziens! 

Kees Merkes. 
 


