
Verslag Algemene ledenvergadering NGMV 10 mei 2019 
 
De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de NGMV werd dit jaar op 10 mei  
gehouden in Ermelo. 
De opkomst van de leden was gelijk aan andere jaren, dus niet zo`n grote groep, maar de  
`harde kern` was als vanouds vertegenwoordigd. 
Naast de vertrouwde agenda punten werd er ook een Power point presentatie gehouden over 
Elleboogdysplasie samengesteld door Lida Reeskamp-Blok. Dit kwam naar aanleiding van een vraag 
bij de `binnen gekomen stukken`. Lida legde duidelijk uit wat ED is en wat de mogelijke erfelijkheid 
ervan is en wat de factoren zijn die bij de, meestal nog jonge hond, mee kunnen spelen om de kans 
op ED te vergroten zoals voeding maar zeker ook de te grote belasting van het bewegingsapparaat 
waaraan men de te jonge hond blootstelt. De eigenaren moeten hier zeer alert op zijn en de hond 
niet overbelasten door bijv. al op te jonge leeftijd met de hond te gaan fietsen. ED is geen verplicht 
onderzoek voor aanmelding als fokdier en er zal eerst meer gemonitord moeten worden of het echt 
een groot probleem binnen ons ras is, of gaat worden. Hierbij is informatie van iedereen die hier 
mee te maken heeft, of krijgt, van cruciaal belang buiten de officiële onderzoek uitslagen van de 
Raad van beheer om. Al met al een interessante presentatie waarvan het onderwerp zeker nog 
verder besproken zal worden in een te houden fokkersoverleg. 
 
Verder werd er op deze vergadering Johan Wilmink herkozen als voorzitter. 
Sonja de Ruiter had zich verkiesbaar gesteld voor bestuurslid GHC  
en Nico Engels voor bestuurslid redactie.  
Allen werden onder instemmend applaus door de vergadering verkozen! 
 
Aan het eind van de vergadering werden de jaarlijkse wisselprijzen uitgereikt aan de winnaars die 
het afgelopen jaar de best presterende hond had. 
Aira van de Polderdiek, met als eigenaar Nicoliene Oosterhof, mocht de bokaal voor de beste 
jeugdhond 2018 in ontvangst nemen. 
Senta van het Meekenesch, met als eigenaar Maria Nieuwenhuis, mocht zowel de Martien Peters 
bokaal alsook de veldwerkbokaal over 2018 meenemen naar huis . 
 
Beide bokaal winnaars van harte gefeliciteerd met deze prestatie,  
als ook de nieuw verkozen bestuursleden met hun benoeming! 
 


