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1. Opening 

De voorzitter, mevrouw Lida Maas, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom  

op deze bijzondere Algemene Ledenvergadering. Zij spreekt een bijzonder welkom uit voor 

de ereleden en leden van verdienste. Het is een bijzonder jaar voor de vereniging, omdat 

we door alle coronamaatregelen op een hele andere manier met elkaar communiceren. Dit 

komt mede doordat het bestuur, de leden van de commissies en alle anderen die hun 

bijdrage leveren aan het reilen en zeilen van de NLV, allemaal vrijwilligers zijn en ook 

hebben moeten wennen aan de nieuwe situatie. Momenteel wordt er vrijwel alleen via 

Teams vergaderen en werkt iedereen digitaal. De voorbereiding voor deze ALV verliep ook 

anders dan normaal. Na diverse data te hebben gepland voor een fysieke vergadering 

moest dat steeds opnieuw door de coronamaatregelen worden geannuleerd. Omdat in de 

statuten staat dat een ALV binnen 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar ALV moet 

worden gehouden, is dat dus door de omstandigheden niet gelukt. De voorzitter biedt de 

aanwezigen daarvoor namens het bestuur verontschuldigingen aan en verzoekt om begrip, 

ook voor de eventuele te late ontvangst van de vergaderstukken. 

 

Toch moeten we nu, ondanks alle coronamaatregelen, voor 31 januari a.s. de financiële 

stukken bespreken. Door deze wijze van vergaderen kan er ook volledig anoniem worden 

gestemd. De volledige agenda van de ALV is in de LP van februari 2020 gepubliceerd, maar 

op deze vergadering worden alleen de onderwerpen behandeld die wettelijk noodzakelijk 

zijn. De laatste versie die op de website staat wordt vanavond besproken. We plannen in 

maart 2021 nog een digitale vergadering om de andere punten te bespreken. Hopelijk zal er 

in september 2021 een “normale” ALV gehouden kunnen worden waar de financiële stukken 

van 2020 worden besproken.  



 

 

Mevrouw Maas noemt de namen van de leden die ons sinds de vorige ALV in 2019 zijn 

ontvallen en verzoekt de aanwezigen ter herdenking 1 minuut stilte in acht te nemen. 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

Er is een brief ontvangen van mevrouw Lubbers met betrekking tot een bepaalde fokker. 

Deze zal in de rondvraag worden behandeld.  

 

3. Goedkeuring Jaarrekening 2019 

Op 13 oktober 2020 werd de jaarrekening 2019 door Van Oers Audit BV. aan ons 

afgegeven. De vertraging van de controleverklaring is veroorzaakt door de 

coronamaatregelen, omdat Van Oers werd geconfronteerd met veel werk in verband met de 

te verstrekken overheidssubsidies, die met voorrang moesten worden behandeld. Dat zal 

ook gelden voor het opmaken van de jaarrekening 2020.  

De controle op de jaarrekening 2020 kan pas in de weken 25 en 26 van dit jaar worden 

uitgevoerd. Dat betekent dat de volgende ALV naar alle waarschijnlijkheid in september van 

dit jaar zal plaatsvinden. Daar wij hier te maken hebben met een verlenging van de termijn 

(van uiterlijk 6 maanden na het boekingsjaar), stelt de penningmeester voor in te stemmen 

met de verlenging van de termijn voor het opmaken van de jaarrekening 2020 met vier 

maanden. 

 

Jaarrekening 2019  

De baten bedroegen totaal € 182.304, hetgeen € 16.852 minder is ten opzichte van 2018. 

Dit komt onder andere door:  

• Verminderde opbrengsten contributies  

• Lagere opbrengst jachtproeven  

• Verminderde advertentie-inkomsten  

De kosten bedroegen totaal € 168.478, ongeveer € 21.000 lager dan begroot. Met name de 

JPC heeft circa € 9.900 minder kosten gemaakt en de CMC € 3.100 minder. De andere 

commissies hebben ongeveer hetzelfde uitgegeven als in 2018. 

Dit alles heeft geresulteerd in een positieve netto opbrengst van € 12.856. Het resultaat 

was begroot op € 2.530, waardoor het positieve resultaat hoger is dan begroot. 

Per 31.12.2019 bedroegen de banktegoeden € 319.644. Ook de hoogte van het eigen 

vermogen is met € 12.856 gestegen en bedroeg per ultimo 2019 € 312.414. 

 

Er wordt gestemd over de jaarrekening 2019. Er worden 69 stemmen uitgebracht die 

allemaal met ja zijn beantwoord. De jaarrekening 2019 is unaniem aangenomen.  

 

De heer Hekker brengt het voorstel om de ALV van 2021 met 4 maanden te verlengen. Voor 

het voorstel stemmen 67 leden, tegen 1 en er is 1 onthouding, waarmee het voorstel is 

aangenomen. 
 

4. Bijstelling begroting 2020 en vaststellen begroting 2021 

De penningmeester deelt mee dat hij heeft getracht de begrotingscijfers van 2020 aan te 

passen toen de coronamaatregelen net van toepassing waren. Het begrote positieve 

resultaat van € 21.345 is inmiddels gewijzigd en bedraagt vooralsnog ruim € 43.000. Dit 

bedrag moet nog wel worden verlaagd met de kosten van deze ALV. De banktegoeden zijn 

per 31-12-2020 toegenomen tot € 354.514.  

 

De penningmeester stelt voor de begroting van 2020 ook voor 2021 te laten gelden, met 

uitzondering van de contributies. Het is moeilijk onder de huidige omstandigheden een 

begroting te maken, mede omdat nog niet duidelijk is wanneer de JPC, AC, ABC en CMC 

weer met hun activiteiten kunnen beginnen.  



 

De begroting 2021 wordt ter stemming voorgelegd en met 68 stemmen voor, 0 stemmen 

tegen en 1 onthouding aangenomen.  

 

5. Herbenoeming accountant voor 2021 

De penningmeester is zeer tevreden over de samenwerking met Van Oers en stelt voor de 

samenwerking met hen voort te zetten. Met 67 stemmen voor, 1 tegen en 1 onthouding 

gaat de vergadering akkoord met het voorstel de accountant opnieuw te benoemen voor 

een jaar. De penningmeester dankt de leden voor dit vertrouwen.  

 

6. Vaststellen contributie  

Het bestuur stelt voor om de contributie ongewijzigd te laten.  

Er kunnen 70 stemmen worden uitgebracht. De vergadering gaat akkoord met dit voorstel 

met 69 stemmen voor en 1 onthouding.  

 

7. Rondvraag 

Er wordt een vraag gesteld over het onthouden van stemmen. Gedurende de vergadering 

zijn er 72 unieke leden ingelogd, die niet allemaal tegelijk aanwezig zijn geweest. Hierdoor 

wisselt het aantal uitgebrachte stemmen per stemming. Derhalve wordt bij elke stemming 

aangegeven hoeveel stemmen er aanwezig waren, en wordt het aantal voorstemmers, 

tegenstemmers en onthoudingen vermeld. 

 

Een fokker die het fokreglement meerdere keren heeft overtreden heeft het lidmaatschap 

opgezegd net voor deze kon worden geroyeerd. De vragen die door mevrouw Lubbers met 

betrekking tot dit punt zijn ingediend, worden doorgeschoven naar de vergadering van 

maart. De voorzitter zal hierover persoonlijk met mevrouw Lubbers contact opnemen. In 

het kader van het AVG mag de naam van de fokker niet worden genoemd. Het betreffende 

lid heeft per 1-1-2021 haar lidmaatschap beëindigd. Enkele aanwezigen zijn van mening dat 

de fokker toch moet worden gepubliceerd in de LP. Dat is niet mogelijk, omdat de 

betreffende fokker voor haar royement zelf het lidmaatschap heeft beëindigd.  

 

De voorzitter hoopt dat de mail van mevrouw Lubbers inzake deze wijze van vergaderen 

door de inleiding van de voorzitter is beantwoord, ook omdat de niet behandelde punten 

tijdens de volgende ALV in maart 2021 aan de orde zullen komen.  

 

In de volgende LP van februari a.s. wordt een update gegeven over de normenmatrix. 

Helaas verloopt de samenwerking met de LKN over dit onderwerp moeizaam. De LKN heeft 

nu wel bij de Raad een voorstel ingediend. De NLV wacht nu op het voorstel van de Raad 

van Beheer.  

 

De ABC beraadt zich nog op het voorstel van de Raad om de maximale leeftijd van de teef 

waarop zij pupjes mag krijgen te verhogen van 8 naar 9 jaar. De ABC zal waarschijnlijk 

voor de ALV van september een voorstel indienen.  

 

De ABC heeft het voornemen om in april 2021 een nieuwe fokgeschiktheidskeuring te 

organiseren.  

 

8. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering onder dank voor ieders inbreng. Eventuele niet 

beantwoorde vragen kunnen aan het secretariaat worden gestuurd, waarna deze in de 

volgende ALV zullen worden meegenomen. Zij hoopt dat na de volgende digitale 

vergadering in maart, de ALV van september weer op de oude wijze kan worden 

georganiseerd in een coronavrije samenleving.  


