
	

	

  
 

 
Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 11 april 2019 

 
 

Aanwezig: Mw. M. Beumer-Blaauw, Dhr. A.A. Bloem, Mw. L.M. Burger, Mw. M.A. Buring, 
Mw. A.H. Foeken-Schipper, Dhr. J.H. Folmer, Mw. H.C. Folmer-Veenvliet, Dhr. J. de Fouw, 
Dhr. R.H.M. Hartjes, Mw. J.A.P.M. Heijkoop, Dhr. C.W. Hekker, Mw. S. Hekker-Marsman, 
Mw. G.G. de Jager-Kleine Deters, Mw. S. Kalee-Gieskens, Mw. C.M.D. van der Kooij-
Slootweg, Mw. J. de Krom, Mw. J. van der Leek, Mw. M.C. Lourens, Mw. A.A. Maas, Mw. I. 
Muller, Mw. R Niemöller-van den Berg, Mw. C. Poelstra-Hooghart, Mw. N. Reerink-op den 
Dries, Mw. A.F. Reinders, Mw. A.J. ter Riet, Dhr. H.A. van Roon, Dhr. M. Roseboom, Dhr. 
G.C.J. van der Teems, Dhr. W.J.D. baron van Tuyll v Serooskerken, Mw. I. Veldkamp, Dhr. 
P.M.A. Vorderman, Mw. E.A.S.C. van der Weegen 
  
Introducee: 1. 
Verslag: Anke ter Riet 
 
Met kennisgeving afwezig: 
Mw. Marjon Pielkenrood, Mw. Jane Fleur, mw. Roswitha Lubbers, Dhr. Theo de Bruijn, Mw. 
Christa van der Teems, Mw. Anneke Bruin-Staudt, Dhr. en Mw. Dirk en Melanie Overbeek, 
Mw. Femmy van Noort en Mw. Ireen Bunnik. 

 
 

1. Opening  
De voorzitter, mevrouw Lida Maas, heet de aanwezigen van harte welkom. Een speciaal 
welkom geldt het aanwezige erelid, de heer W.J.D. baron van Tuyll van Serooskerken en de 
aanwezige leden van verdienste : Greet de Jager, Christine Poelstra, Johan Folmer en Anke 
ter Riet.  
 
Mevrouw Maas verzoekt de aanwezigen te gaan staan en noemt de namen van de overleden 
leden. Voor hen wordt een moment stilte in acht genomen.  
 

2. Lezing door mevrouw Hille Fieten  
Mevrouw Fieten van de Diergeneeskundige Faculteit van de Universiteit Utrecht houdt een 
boeiende lezing over erfelijke aandoeningen en het nieuwe softwareprogramma Fit2Breed. 
 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 
De heer Hans Haenen heeft afscheid genomen als betaalmeester van de NLV. Het bestuur is 
hem veel dank verschuldigd. Een delegatie van het bestuur zal bij Hans Haenen thuis 
afscheid van hem nemen en hem persoonlijk bedanken. 
De heer Joost de Fouw is benoemd als betaalmeester van de NLV. 
Het bestuur stelt voor de heer Theo de Bruin te benoemen als lid van verdienste voor zijn 
verdiensten voor de vereniging. De vergadering stemt hier unaniem mee in.  
 
De voorzitter van de JPC, mevrouw Christine Poelstra verzoekt de heer Peter Vorderman 
samen met zijn hond Saartje naar voren te komen en feliciteert hem en Saartje van harte 
met het winnen van de Dianaprijs. Deze prijs wordt uitgereikt aan de hond die een 
veldwedstrijdkwalificatie heeft gewonnen en een Uitmuntend (U) heeft gescoord op een CAC 
tentoonstelling. Het is in twintig jaar pas de tweede labrador die dit is gelukt. Zij 
overhandigt hem een mooi beeldje en een bos bloemen. De heer Vorderman bedankt de 
NLV voor het cadeau en vertelt dat het geheim zit in de band en de klik met je hond. Het is 
bijzonder om hier met een hond te staan waarvan bij een wedstrijd ooit werd gezegd: ‘ze 
doet het niet onaardig voor een ‘showlab’.  



	

	

 
 
 
 
Mevrouw Maas neemt vervolgens het woord. Leden van verdienste zijn leden die zich 
minstens zes jaar hebben ingezet voor de vereniging. Er zijn echter ook leden die zich 
zodanig hebben ingezet voor de NLV dat daar een hogere onderscheiding bij hoort. Zij 
refereert hiermee in het bijzonder aan Greet de Jager, die aftredend is als bestuurslid en 
zich later in de vergadering niet herkiesbaar zal stellen. Mevrouw Maas stelt namens het 
bestuur de vergadering voor mevrouw De Jager als erelid van de vereniging te benoemen. 
De vergadering stemt hier onder applaus unaniem mee in. Vervolgens spreekt Ingrid 
Veldkamp haar toe en bedankt haar ook voor al haar werk. Greet ontvangt een mooi beeld 
van een labrador en een fotoboek met bijdragen van een aantal leden die haar een warm 
hart toedragen.  
Greet bedankt het bestuur voor deze eervolle benoeming. Zij had het absoluut niet 
verwacht en is er heel erg blij mee.   
 

4. Notulen van de ALV van 22 maart 2018 
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.  
 

5. Jaarverslagen 2018 en jaarplannen 2019 van de ABC, AC, CMC en JPC 
 
Algemene Begeleidingscommissie (ABC) 
• De laatste jaren neemt de ontwikkeling van DNA testen een grote vlucht. Deze 

ontwikkeling zorgt ervoor dat ouderdieren op verschillende aandoeningen kunnen worden 
getest, om zo de kans op lijders aan erfelijke ziekten zoals PRA, RD/OSD of EIC zo klein 
mogelijk te maken. De ABC juicht het toe dat fokkers hun verantwoordelijkheid nemen 
en hun dieren op meer dan enkel de in het VFR opgenomen aandoeningen testen. Echter 
is het hierbij belangrijk deze testen zorgvuldig te gebruiken; niet met als doel fokdieren 
uit te sluiten, maar juist om ze verantwoord in te kunnen blijven zetten. Zo blijft hun 
genetisch materiaal behouden Over deze materie staat voor 2019 een fokkerijberaad in 
de planning. Fokkers worden opgeroepen de uitslagen van DNA testen aan de NLV te 
melden. 

• Er vindt onderzoek plaats naar twee hartaandoeningen die ook bij Labradors 
voorkomen  : TVD en atrioventriculaire accessoire paden. Eigenaren van Labradors die 
een van deze ziektes hebben, worden verzocht DNA van hun honden af te staan voor 
onderzoek.  

• In 2016 is vanuit de vakgroep Geneeskunde gezelschapsdieren van de Faculteit voor 
Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht in de persoon van professor Dr. Jan 
Rothuizen het verzoek gekomen om mee te werken aan een nieuw op te zetten 
onderzoeksproject. Helaas werd dit project vertraagd en is nu ook afgeblazen. Hieruit is 
wel het fit2breed project ontstaan. Een initiatief van het ECCG van de RUU onder leiding 
van Hille Fieten. Bedoeling is software te ontwikkelen die gebruikers /fokkers kan helpen 
verantwoorde /gezonde keuzes te maken bij het zoeken naar een geschikte combi 
reu/teef. Zowel de LKN als de NLV zijn gevraagd mee te werken aan het ontwikkelen van 
een pilot.  

• Bij pups uit een nest van 2014 werd PRA vastgesteld terwijl dat uit de combi van beide 
ouders niet mogelijk zou moeten zijn. Navraag leert dat dit om een mogelijk nieuwe 
mutatie gaat. Onderzoek van de ouders en alle nestgenoten zou hier uitsluitsel over 
moeten geven. Op verzoek van de NLV is in samenspraak met RUU (prof Boevé) een 
inventarisatie gestart om data te verzamelen.  
 
 
 
 
 
 



	

	

 
 
 
Plannen voor 2019 
 

• De normale taken van de ABC voortzetten 
• De  NLV-database zo goed mogelijk bijhouden en beheren en inzetten voor een zo 

gezond mogelijke fokkerij 
• De gezondheidsonderzoeken die eind 2010 zijn ondergebracht in een aparte werkgroep, 

continueren en uitbreiden. Het onderzoek naar koperstapeling/biomarkers heeft ook in 
2019 onze bijzondere aandacht.   

• Een open oor hebben voor geluiden uit het (fokkers)veld 
• Kritisch omgaan met fokkers die door hun wijze van fokken de reputatie van de NLV   

schaden. 
• Het organiseren van een Fokkerijberaad over de zin en onzin van DNA testen  
• Steun bieden door middel van het verstrekken van adviezen aan pupkopers en fokkers 

en andere eigenaren van Labrador Retrievers die ons daarom vragen 
• Extern overleg zo optimaal mogelijk laten plaatsvinden (met onder andere Raad van 

Beheer, Rasgroep 7/8, LKN  en andere rasverenigingen) 
 

Mevrouw Lourens bedankt haar commissieleden voor de inzet, de tijd en de energie die in 
de commissie is gestoken, maar met name voor de gezelligheid. De ABC kampt nog steeds 
met een onderbezetting, waardoor de mogelijkheden van de commissie beperkt zijn.  
 
Activiteitencommissie (AC) 
De voorzitter van de AC, mevrouw Ingrid Veldkamp geeft aan dat het jaarverslag van de AC 
op de website staat gepubliceerd. De vergadering heeft geen vragen over de inhoud van dit 
verslag. Er worden dit jaar 3 wandelingen, een ringtraining, een workshop waterwerk en in 
september een speurdag georganiseerd. De meeste evenementen lopen goed. De animo 
voor de Ringtraining wordt wel elk jaar minder.   
Zij bedankt de commissieleden, trainers en vrijwilligers heel hartelijk voor hun inzet. 
Traditiegetrouw sluit Ingrid haar onderdeel af met een spreuk, dit keer van Arno Korsten, 
emeritus hoogleraar Rechtsgeleerdheid en bestuurskunde: “Idealen zijn mooi, maar het 
echte leven draait om compromissen.” 
 
Clubmatchcommissie (CMC) 
Mevrouw Greet de Jager is voorzitter van de CMC en deelt ook mee dat het jaarverslag van 
de CMC op de website staat. Ook over dit jaarverslag zijn geen op- of aanmerkingen. In het 
verslagjaar heeft er een keurmeestersexamen plaatsgevonden die helaas geen nieuwe 
keurmeesters heeft opgeleverd. Hieruit blijkt dat het een zwaar examen is.  
De Labradordag waar ook de Kampioenschapsclubmatch plaatsvindt, wordt een 
gezamenlijke activiteit van alle commissies en is zo een dag waarop de NLV zich als geheel 
en in al haar facetten presenteert. 
Zij bedankt ook haar commissieleden en memoreert dat ook de CMC met steeds minder 
mensen hetzelfde werk moet blijven verzetten. De commissie is daarom hard op zoek naar 
versterking. 
 
Jachtproevencommissie (JPC) 
Ook het jaarverslag van de JPC staat op website merkt de voorzitter van de JPC Christine 
Poelstra op. Hierover worden geen vragen gesteld. Het eerste kwartaal 2019 is alweer 
voorbij en daarmee de eerste evenementen, 5 van de in totaal 17, exclusief de 
veldwedstrijden. Het zoeken naar velden heeft zijn vruchten afgeworpen, er zijn dit jaar 5 
veldwedstrijden, waarvoor dank aan de jachtcombinaties voor het beschikbaar stellen van 
de velden en hun jachtdagen. Ook door de andere retrieververenigingen worden veel 
wedstrijden georganiseerd, dit legt wel druk op de velden. 
 
 



	

	

 
 
 
Het aantal inschrijvingen voor evenementen is hoog. Soms wordt er tot bijna 100% 
overschreven.  
 
De Commissie Jachthonden van Orweja heeft gevraagd om het wildgebruik tijdens de 
wedstrijden te verminderen en de opzet van de proeven te wijzigen. Er is nu een voorstel 
uitgewerkt en dat gaat dit jaar nog van start.  
 
De Internationale Workingtest (IWT) vindt dit jaar in Nederland plaats op 1 en 2 juni a.s. 
met 30 teams uit heel Europa. 
 
De JPC maakt zich met name zorgen over het onbetamelijke en onsportieve gedrag door 
enkele deelnemers naar keurmeesters, organisatie en mededeelnemers en overweegt om 
de regels uit het JPC reglement die hiervoor zijn opgesteld te gaan handhaven.  
 
Tot slot bedankt zij alle medewerkers, organisatoren, vrijwilligers, keurmeesters en vooral 
de leden van de JPC heel hartelijk. 
 
Redactiecommissie (RC) 
De heer Ger van der Teems geeft aan dat de commissie er nog steeds in slaagt om zes keer 
per jaar een mooi clubblad te maken.  
De website is bijna klaar, dat is een gigantische klus gebleken. 
Hij bedankt de beheerder van de facebookpagina. Uitslagen worden daar heel snel 
geplaatst. Ger heeft een speciaal woord van dank voor de samensteller van de LP, Jacolijn 
de Krom. Zij slaagt er altijd in om, soms onder extreme druk, een mooie LP in elkaar te 
zetten. 
 

6. Goedkeuring Jaarrekening 2018 
De penningmeester de heer Coen Heij heeft per oktober zijn functie neergelegd. De heer 
Wim Hekker heeft als penningmeester a.i. per voornoemde maand deze taak overgenomen. 
Het is niet eenvoudig gebleken om midden in een boekjaar de boekhouding over te nemen, 
maar het is gelukt en er is een jaarrekening 2018. De accountant heeft deze jaarrekening 
gecontroleerd en een goedkeurende verklaring afgegeven. Het boekjaar is afgesloten met 
een positief resultaat van ruim € 18.000 euro.  
 
Dhr. Hekker neemt vervolgens de balans door en de toelichting op de staat van baten en 
lasten. Hierover zijn geen vragen. De financiële situatie van de NLV is gezond.  
De vergadering geeft met applaus aan het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid.  
 

7. Bijstelling begroting 2019 en vaststellen begroting 2020 
De bijgestelde begroting 2020 vermeldt een lager netto resultaat voor 2020. De gestegen 
portokosten en gestegen BTW zijn hier debet aan. 
De heer Hekker stelt voor om de goedkeurende verklaring van de accountant te wijzigen in 
een beoordelingsverklaring. Het voldoen aan alle verzoeken van de accountant kost 
ongeveer anderhalve maand werk. Dit is een onevenredige belasting voor de betrokken 
vrijwilligers en met name de penningmeester. Een beoordelingsverklaring heeft dezelfde 
waarde. In de praktijk betekent dit dat niet meer alle nota’s stuk voor stuk worden 
gecontroleerd. De kosten voor een dergelijke verklaring liggen enkele duizenden euro’s 
lager.  
 
De penningmeester stelt voor de jaarlijkse donatie voor de gezondheidspot weer te 
verhogen naar € 10.00 euro. 
 
 
 



	

	

 
 
 

8. Herbenoeming accountant voor 2019 
De vergadering gaat akkoord met het voorstel de accountant opnieuw te benoemen voor 
een jaar.  
 

9. Voorstel aanpassing Statuten reglement artikel 12 lid 3.  
De vergadering heeft geen bezwaar tegen wijziging van de statuten. Dit zal verder worden 
uitgewerkt door het bestuur en vervolgens ter stemming worden voorgelegd bij de volgende 
ledenvergadering 
 

10. Vaststellen contributie  
Het bestuur stelt voor om de contributie met € 2,50 te verhogen. Voor leden die met 
automatische incasso betalen wordt de contributie voor 2020 verhoogd naar € 32,50. Leden 
die de contributie betalen met een acceptgiro betalen vanaf die datum € 37,50. De 
contributie voor gezinsleden wordt met 1 euro verhoogd, tot € 11,00. Voor leden die in het 
buitenland woonachtig zijn wordt voorgesteld de contributie te verhogen van € 60,00 naar € 
64,50. De verhoging is noodzakelijk in verband met de verhoging van de BTW en de 
gestegen portokosten voor de verzending van de LP.  
De vergadering gaat unaniem akkoord met de verhoging van de contributie.  
 

11. Bestuursverkiezing 
De heer Henk van Roon treedt af als algemeen bestuurslid en is herkiesbaar. Het bestuur 
stelt voor hem te herbenoemen voor een periode van 3 jaar. 
De vergadering stemt unaniem en met applaus in met de herbenoeming van Henk van 
Roon.  

 
Mevrouw Marjolein Lourens treedt af als bestuurslid en als voorzitter van de Algemene 
Begeleidingscommissie en is herkiesbaar. Het bestuur stelt voor haar te herbenoemen voor 
een periode van 3 jaar. 
De vergadering stemt unaniem en met applaus in met de herbenoeming van Marjolein 
Lourens.  

 
Eveneens aftredend en niet herkiesbaar is mevrouw Greet de Jager, voorzitter van de 
Clubmatchcommissie. Zij blijft in functie als voorzitter van de CMC tot en met de NLV-dag in 
juni.  
 
Het bestuur stelt voor de heer Wim Hekker, momenteel penningmeester a.i. en 
penningmeester van de Algemene Begeleidingscommissie, te benoemen tot penningmeester 
van de vereniging, voor een periode van 2 jaar. De vergadering stemt unaniem en met 
applaus in met de benoeming van Wim Hekker.  
 
Het bestuur stelt voor de heer Antoon Bloem te benoemen tot bestuurslid communicatie van 
de vereniging, voor een periode van 1 jaar. Hij neemt het voorzitterschap van de 
redactiecommissie over van Ger van der Teems die al die jaren deze taak heeft 
waargenomen. De vergadering stemt unaniem en met applaus in met de benoeming van 
Antoon Bloem.  
 
Het  bestuur stelt voor de heer Ronnie Hartjes te benoemen tot algemeen bestuurslid van 
de vereniging, voor een periode van 1 jaar. Ronnie Hartjes wordt benoemd vanwege zijn 
kennis als fokker. De vergadering stemt unaniem en met applaus in met de benoeming van 
Ronnie Hartjes. 

 
 

 
 



	

	

 
 
 

12. Rondvraag 
De heer Van Tuyll van Serooskerken dankt het bestuur voor het verrichte werk en wenst 
Greet de Jager geluk met haar erelidmaatschap.  
 

13. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering met dank voor ieders inbreng, wenst iedereen wel thuis 
en graag tot ziens op de NLV-dag op 16 juni a.s. 


