
Aan: ALV van 15 april 2021  van de NLV  

       Lida Maas, voorzitter               

       Ger van der Teems, secretaris              
       Wim Hekker, penningmeester              
       Ingrid Veldkamp, voorzitter AC              
       Joke van der Leek, ad interim voorzitter CMC  

       Christine Poelstra, voorzitter JPC   
       Henk van Roon, algemeen bestuurslid  
 

Leusden, 11 april 2021 

 
Aan (mijn mede) bestuursleden en de ALV van 15 april 2021  van de NLV,  
 

Graag wil ik jullie en de leden van de NLV het volgende onder de aandacht brengen. 
 

In juli 2020 heeft er op mijn verzoek een gesprek plaatsgevonden met Lida Maas. Onderwerp van dit 

gesprek was de zorg die ik en met mij de algemene begeleidingscommissie had over een aantal 
bestuurlijke beslissingen en de wijze waarop deze genomen werden.  
Met alle goede bedoelingen heeft dit gesprek helaas geresulteerd in een conflictsituatie. Het is 

geenszins mijn bedoeling om met de vinger te wijzen. In een conflictsituatie hebben alle betrokkenen 
een aandeel. Mogelijk zijn dingen verkeerd gezegd en/of verkeerd gehoord.  

 
Om uit een conflictsituatie te komen is de dialoog noodzakelijk. In augustus heb ik om de dialoog aan 
te gaan het verzoek gedaan om een gesprek met het gehele bestuur en de gehele ABC onder leiding 

van een onafhankelijk persoon. Daarin is na enige tijd toegestemd onder voorwaarde dat het gesprek 
in eerste instantie alleen met mij zou plaatsvinden. Helaas heeft het geplande gesprek nooit 
plaatsgevonden. In eerste instantie door coronamaatregelen. Een tweede afspraak is echter op het 

allerlaatste moment en voor om mij onduidelijke reden afgezegd. 
  

Omdat er van een constructieve samenwerking en van een gelijkwaardige communicatie en 
transparantie binnen het bestuur en naar de ABC geen sprake meer was, hebben jullie gemeend de 
samenwerking met mij voor 3 maanden op te moeten schorten. Waarbij ik de opdracht kreeg mij te 

bezinnen.                                                                                                                                                                             
Deze beslissing heb ik voorgelegd aan de geschillencommissie met het verzoek de 
opschorting/schorsing statutair ongeldig te verklaren en het conflict door middel van mediation op te 

lossen. De geschillencommissie heeft mij in het gelijk gesteld en  geadviseerd de mediation aan 
derden te laten.                                                                                                                                                                      

In Maart is gestart met de mediation gesprekken. Helaas is dat niet verder gekomen dan het horen 
van de  betrokkenen en heeft er nog geen onderling gesprek, dat zou plaatsvinden als volgende stap 
in het traject, plaatsgevonden. Tot mijn spijt is een vervolggesprek door een onbedoelde 

miscommunicatie niet doorgegaan en is daarop de mediation stopgezet. 
 

De impasse waarin wij ons nu bevinden gaat ten koste van alle betrokkenen, maar ook en niet in het 
minst van de NLV.  
Op dit moment wordt het de ABC onmogelijk gemaakt haar verantwoordelijkheid te nemen en haar 

taken, die de kern vormen van het beleid van de NLV; gezondheid en fokken, naar behoren uit te 
voeren. 
Bestuursbeslissingen worden zonder medeweten en instemming van mij en daarmee van de ABC 

genomen.  
De communicatie is niet transparant. Het bestuur maakt gebruik van een groeps-email waar ik uit 

verwijderd ben en niet in ben teruggezet na de uitspraak van de geschillencommissie. Sommige 
berichten worden naar mij gemaild, anderen niet. En de onderlinge uitwisseling krijg ik niet mee.                  



Op adviezen en verduidelijking van zaken die binnen de verantwoordelijkheid vallen van de ABC  
wordt niet of nauwelijks inhoudelijk gereageerd. 

Het wordt de ABC onmogelijk gemaakt de leden te informeren over ABC gerelateerde zaken en haar 
standpunt te ventileren en leden naar hun mening te vragen.  

 
Al met al een zeer ongewenste situatie. Maar in mijn optiek niet onomkeerbaar. Waar gedreven 
mensen met een gelijke passie, De Labrador retriever en de NLV, samenwerken, kan het soms 

botsen. Juist omdat het ons allen zo aan het hart gaat, kan dit met heftigheid gepaard gaan. 
Maar als we de dialoog aangaan om er samen uit te komen, komen we er, naar mijn overtuiging, 
sterker uit dan we er in gingen.  

 
Het is niet voor de eerste keer dat een voorzitter van de ABC en de ABC in haar geheel in conflict is 

met de rest van het bestuur. Het is een patroon waarin steeds één of meerdere personen de zwarte 
piet toebedeeld krijgen. Om die reden lijkt het mij verstandig om de ontstane situatie aan te grijpen 
om goed uit te zoeken wat er steeds mis gaat in de samenwerking.  

Mijn voorstel is het mediation traject te hervatten op de plaats waar het gebleven is. En als 
onderdeel van het traject het gesprek aan te gaan met de gehele ABC. Dit lijkt mij en de commissie  

de enige weg om tot een vernieuwde, werkbare situatie te komen. 
 
Dit schrijven van ondergetekende is met medeweten en ondersteuning van de  

algemene begeleidingscommissie: Henny Foeken, Nathalie Reerink, Ingrid Muller. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Marjolein Lourens 

Voorzitter algemene begeleidingscommissie 
 


