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Agenda	ALV	16	april	2020	

	
	

1. Opening (aanvang 19:30 uur) Zaal open om 19:00 uur 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
 
3. Notulen van de ALV van 11 april 2019 

Deze staan in de LP van februari 2020. 
 
4. Jaarverslagen 2019 en jaarplannen 2020 van de ABC, AC, CMC en JPC 

Deze zijn vanaf 1 april te downloaden via de website www.nlv.nu  
 
5. Goedkeuring Jaarrekening 2019 

Deze is vanaf 1 april op te vragen via penningmeester@nlv.nu 
 
6. Bijstelling begroting 2020 en vaststellen begroting 2021 

Informatie ter vergadering en vanaf 1 april op te vragen via penningmeester@nlv.nu  
 
7. Herbenoeming accountant voor 2020 

Het bestuur stelt voor de samenwerking met Accountantsbureau Van Oers,   
ter verkrijging van een accountantsverklaring voort te zetten. 

 
8. Voorstel aanpassing Statuten reglement artikel 12 lid 3. 

“Zij overlegt een van een goedkeurende accountantsverklaring voorziene jaarrekening ter goedkeuring  
aan de jaarvergadering”.  
Vervangen door: 
“Zij overlegt een van een beoordelingsverklaring voorziene jaarrekening ter goedkeuring aan de jaarvergadering”. 

 
Artikel 5 lid 1. 
toevoegen: 
e. “door schorsing” 
 
Artikel 5 lid 7 wordt artikel 5 lid 8, artikel 5 lid 8 wordt artikel 5 lid 9. 
 
Artikel 5 lid 7 
toevoegen: 
“Schorsing van het lidmaatschap geschiedt door het bestuur 
 
Artikel 5 lid 8. 
“Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de 
vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het 
lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open 
bij de beroepscommissie als bedoeld in artikel 18 van deze statuten.”. 
 
Vervangen door: 
“Van een besluit tot opzegging, schorsing en/of ontzetting van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat 
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren staat de betrokkene 
binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open bij de beroepscommissie als 
bedoeld in artikel 18 van deze statuten. 
Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. 

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Gedurende de periode dat een lid 
geschorst is, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend, met uitzondering van het 
recht om in beroep te gaan”. 
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9. Voorstel tot wijziging huishoudelijk reglement 
Artikel 3 
“Dit financiële verslag wordt vastgesteld en ondertekend door het gehele bestuur als zijnde een getrouw beeld van 
het door de vereniging gevoerde beleid en wordt voor advies en controle aan de externe accountant voorgelegd en 
vergezeld van een goedkeurende verklaring van de accountant aan de algemene vergadering (jaarvergadering) 
aangeboden”. 
 
Vervangen door: 
“Dit financiële verslag wordt vastgesteld en ondertekend door het gehele bestuur als zijnde een getrouw beeld van 
het door de vereniging gevoerde beleid en wordt ter beoordeling aan de externe accountant voorgelegd en vergezeld 
van een beoordelingsverklaring van de accountant aan de algemene vergadering (jaarvergadering) aangeboden”. 
 
Artikel 11.  
“Gelet op het bepaalde in artikel 5 lid 1. c en d. van de statuten is het bestuur bevoegd een lid uit het lidmaatschap te 
ontzetten (te royeren), wanneer dit lid handelt in strijd met de door de vereniging gehanteerde fokreglementen. Een 
persoon die om die reden uit het lidmaatschap ontzet is, kan na twee jaar opnieuw het lidmaatschap aanvragen, 
waarbij de gewone statutaire regels gelden voor toelating, hetgeen echter geen garantie inhoudt dat de betreffende 
persoon alsdan opnieuw als lid van de vereniging zal worden toegelaten”. 
 
Vervangen door:  
“Gelet op het bepaalde in artikel 5 lid 1. c. d. en e. van de statuten is het bestuur bevoegd het lidmaatschap van een 
lid voor bepaalde tijd te schorsen, op te zeggen (opzegging) of het lid uit het lidmaatschap te ontzetten (te royeren). 
Het betreffende lid kan opnieuw het lidmaatschap aanvragen, waarbij de gewone statutaire regels gelden voor 
toelating, hetgeen echter geen garantie inhoudt dat de betreffende persoon alsdan opnieuw als lid van de vereniging 
zal worden toegelaten. Het nieuwe lidmaatschap is te aller tijden onder voorwaarde, dat er in de eerstvolgende 24 
maanden, vanaf datum acceptatie, geen overtreding van het VFR wordt begaan”. 

 
Artikel 13.  
“Jaarlijks organiseert de commissie een fokkersberaad en (fok) informatiedagen”.  
 
Vervangen door:  
“Jaarlijks organiseert de commissie een ledenberaad en (fok) informatiedagen”.  

 
“De commissie verstrekt onder bepaalde condities op schriftelijk verzoek de bij de vereniging bekende gegevens:” 
 
Vervangen door:  
“De commissie verstrekt op verzoek de bij de vereniging bekende gegevens:” 

 
“c. alle overige gegevens (t.a.v. gezondheid, karakter, behaalde diploma’s etc.) die door de eigenaar/fokker van de 
betreffende Labrador Retriever schriftelijk zijn gemeld aan de NLV.” 
 
Vervangen door: 
“ c. alle overige gegevens (t.a.v. gezondheid, karakter, behaalde diploma’s etc.) die door de eigenaar/fokker van de 
betreffende Labrador Retriever zijn gemeld aan de NLV. 
Namen van eigenaren worden alleen dan verstrekt, indien daartoe een praktische noodzaak bestaat (bijvoorbeeld 
voor het opnemen van contact met een dekreuen eigenaar). De NLV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de 
verstrekte informatie.” 
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Toevoegen aan HH-reglement artikel 19: 
 
Code van Ethiek voor leden 

Artikel 1. 
Leden bieden hun hond(en) de leefomstandigheden, zorg, voeding, geestelijke en lichamelijke uitdaging en aandacht 
die nodig zijn voor een gezond en gelukkig leven. Zij houden niet méér honden dan waarvoor zij zorg kunnen 
dragen. 

Artikel 2. 
Leden die een nest fokken of hun reu ter dekking aanbieden conformeren zich aan het verenigingsfokreglement 
(VFR) van de NLV. Zij houden bij het maken van een combinatie rekening met de rasstandaard en het rastypische 
karakter van de Labrador Retriever.  

Artikel 3. 
Er mag alleen worden gefokt met honden waarvan, naast de eisen in het VFR, ook redelijkerwijs aangenomen kan 
worden dat zij vrij zijn van serieuze erfelijke gebreken, en welke niet lijden aan enig acuut probleem. Daar waar 
relevante DNA testen beschikbaar zijn wordt sterk aangeraden combinaties te maken die geen voorspelbaar risico 
met zich meebrengen. 

Artikel 4. 
Leden die een nest fokken garanderen dat de pups die ter wereld komen goed verzorgd worden, gevaccineerd en/of 
getiterd worden, voldoende ontwormd worden, en in een gezonde omgeving opgroeien waar zij fysiek, mentaal en 
sociaal genoeg gestimuleerd worden. 

Artikel 5. 
Leden die een nest fokken zullen de toekomstige eigenaren van de pups wijzen op de verantwoordelijkheden die het 
bezitten van een hond met zich meebrengt. Zij zullen kopers voldoende voorlichten over de verzorging en opvoeding 
die een Labrador Retriever nodig heeft.  

Artikel 6. 
Wanneer een pup of volwassen hond door een lid wordt verkocht of herplaatst mag dit alleen wanneer er een 
acceptabele verwachting bestaat dat de hond een gezond en gelukkig leven zal krijgen. Pups of volwassen honden 
van leden worden niet verkocht, verloot, verhandeld of anderszins overgedaan aan commerciële handelaren. 

Artikel 7. 
Leden beloven om eventuele meningsverschillen met pup kopers of (andere) fokkers professioneel te benaderen en 
oplossen. Zij beloven oprecht te zijn in hun daden, zowel schriftelijk als mondeling, eerlijk en open te communiceren 
over gezondheidsuitslagen en aandoeningen bij hun honden, en naar eer en geweten te handelen naar zowel pup 
kopers als (andere) fokkers.  

                                                                                                                                                                                                                   
Indien een lid in strijd heeft gehandeld met de “code van ethiek” dan wel de vereniging op onredelijke wijze heeft 
benadeeld kan het bestuur een officiële waarschuwing geven dan wel een lid uitsluiten voor de duur van maximaal 
één jaar van door de NLV georganiseerde evenementen (te denken valt aan de Kampioenschapsclubmatch, JPC activiteiten, AC 
activiteiten) of faciliteiten (te denken valt aan plaatsing van pups op de ‘NLV-puppylijst’ , plaatsing kennelnaam op “fokkers in de buurt”, 
plaatsing van een reu op de “NLV-dekreuenlijst”).  
Gedurende de periode dat een lid uitgesloten is, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden 
uitgeoefend, met uitzondering van het recht om in beroep te gaan.  
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10. Voorstel wijzigingen Verenigings Fok Reglement 
 

       11.    SANCTIES 
 
                     Verdere sanctiemogelijkheden 

Mogelijke sanctie 
“Voorts kan het bestuur aan overtreders van de regelgeving een berisping geven dan wel een lid uitsluiten van door 
de NLV georganiseerde evenementen (te denken valt aan de Kampioenschapsclubmatch) of faciliteiten (te denken 
valt aan plaatsing van pups op de ‘NLV-puppylijst’ , plaatsing van een reu op de NLV-dekreuenlijst). De namen van 
de betreffende personen zullen in de Labrador Post worden gepubliceerd”. 
 
Vervangen door: 
“Voorts kan het bestuur  overtreders van de regelgeving  uitsluiten van door de NLV georganiseerde evenementen 
(te denken valt aan de Kampioenschapsclubmatch) of faciliteiten (te denken valt aan plaatsing van pups op de ‘NLV-
puppylijst’ , plaatsing van een reu op de NLV-dekreuenlijst) dan wel een lid voor bepaalde tijd schorsen”. 
 
 
Publicatie bij overtreding reglement  
“Indien een (fokker en/of dekreu-eigenaar) in strijd handelt met door de vereniging vastgestelde Basisregels, die 
gelden voor de fokkerij, zal in elk geval worden overgegaan tot publicatie in de Labrador Post van de namen van de 
fokdieren en de ontbrekende gezondheidsuitslagen. Het is daarbij niet relevant of de eigenaar van de hond lid of 
geen lid is. De naam van de eigenaar wordt niet vermeld”.  
 
Vervangen door:  
“Indien een fokker en/of dekreu-eigenaar in strijd handelt met door de vereniging vastgestelde Basisregels, die 
gelden voor de fokkerij, zal:                                                                                                                                                              
Bij  een eerste overtreding een officiële waarschuwing uit gaan.                                                                                                             
Bij een tweede overtreding wordt het betreffende lid voor een jaar uitgesloten van door de NLV georganiseerde 
evenementen (te denken valt aan de Kampioenschapsclubmatch, JPC aktiviteiten, AC aktiviteiten) of faciliteiten (te 
denken valt aan plaatsing van pups op de ‘NLV-puppylijst’ , plaatsing kennelnaam op “fokkers in de buurt”, 
plaatsing van een reu op de “NLV-dekreuenlijst”) en  zal worden overgegaan tot publicatie in de Labrador Post van 
de namen van de fokdieren en de ontbrekende gezondheidsuitslagen.                                                                                                                                                                   
Bij daaropvolgende overtreding(en) zal worden overgegaan tot schorsing van een door het bestuur te bepalen aantal 
jaren en publicatie van de fokdieren, fokker en dekreueigenaar in de Labrador Post.  
Voor gemaakte VFR-overtredingen staat een verjaringstermijn van tien jaar”.							
																															
• “overige overtredingen van de regelgeving (bijvoorbeeld indien er gefokt is met een hond met artrosegraad II, 

enz.)”. 
 
Vervangen door: 
 
• “overige overtredingen van de regelgeving (bijvoorbeeld indien er gefokt is met een hond met artrosegraad I, 

enz.)”. 
 
Nota bene:  
“leden van de NLV die ten derde male het fokreglement hebben overtreden –waarvan melding is gemaakt in de 
Labrador Post- zullen in elk geval worden geroyeerd als lid van de NLV”. 
 
Vervangen door: 
“leden van de NLV die, ter beoordeling van het bestuur, een overtreding hebben begaan van zeer ernstige aard, 
zullen in elk geval worden ontzet (geroyeerd) als lid van de NLV.                                                                                               
Van een besluit tot ontzetting van het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de 
kennisgeving van het besluit beroep open bij de beroepscommissie als bedoeld in artikel 18 van de statuten.” 
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12.1.b Exterieurkwalificaties in combinatie met werkkwalificatie/diploma.certificaat e.d. 
“tenminste één B-diploma te hebben behaald op een ORWEJA-jachthondenproef (KNJV diploma)” 
 
vervangen door: 
“tenminste één B-diploma te hebben behaald op een ORWEJA-jachthondenproef (KJV diploma)” 
 
verwijderen: 
“of daarnaast: 
tenminste tweemaal een AC-B-certificaat/ AC-M-certificaat (behaald na 1 oktober 2003) te hebben behaald.” 
 
verwijderen: 
“of daarnaast: 
tenminste één AC-C-certificaat/ AC-Z-certificaat (behaald na 1 oktober 2004) te hebben behaald.” 
 

 
11. Vaststellen contributie  

Het bestuur stelt voor deze ongewijzigd te laten 
 

12. Bestuursverkiezing 
De volgende leden treden af en zijn herkiesbaar: 
- Lida Maas, voorzitter bestuur. 
- Christine Poelstra, voorzitter jachtproevencommissie 
Het bestuur stelt voor om Lida Maas en Christine Poelstra per 16 april te herbenoemen voor een periode van 3 jaar. 
 
De heren Ronnie Hartjes en Antoon Bloem zijn niet herkiesbaar. 
 
Het bestuur stelt voor mw. Joke van der Leek te benoemen als bestuurslid  CMC tevens voorzitter van de CMC voor 
een periode van 2 jaar. 

 
13. Rondvraag 
 
14. Sluiting 


