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Verslag van de (digitale) Algemene Ledenvergadering op 15 april 2021 

 

 

Aanwezig: Mw. J.C. Andrik, Dhr. G.E. Brouwer, Mw. L.M. Burger, Mw. M.A. Buring, Dhr. A.M. op den 

Dries - Reerink, Mw. A.H. Foeken-Schipper, Dhr. J.H. Folmer, Dhr. A. Friskes, Mw. D. Goossen, Dhr. 

M.C.M. Haverkamp, Mw. J.A.P.M. Heijkoop, Dhr. C.W. Hekker, Dhr. J.C. van der Horst, Mw. G.G. de 

Jager-Kleine Deters, Mw. J. de Krom, Mw. J. van der Leek, Mw. M.C. Lourens, Mw. R.M. Lubbers, Mw. 

A.A. Maas, Dhr. E. Meijer, Mw. I. Muller, Mw. R Niemöller-van den Berg, Mw. M.E.H. Pielkenrood-Snel, 

Mw. C. Poelstra-Hooghart, Mw. N. Reerink-op den Dries, Mw. A.J. ter Riet, Dhr. H.A. van Roon, Dhr. M. 

Roseboom, Mw. C. Schattevoet, Dhr. G.C.J. van der Teems, Mw. C.M. van der Teems-Slinger, Dhr. D. 

Toth, Dhr. W.J.D. baron van Tuyll van Serooskerken, Dhr. U. van der Velden, Mw. I. Veldkamp, Mw. A. 

Vonk-Wieringa, Mw. H.J.P. Zimmermann, Mw. L.L.G.M. Zuidberg 

 

Verslag: Anke ter Riet 

 

Met kennisgeving afwezig: 

Nog navragen bij GER 

 

Door de digitale wijze van vergaderen wisselt het aantal aanwezigen gedurende de vergadering. Bij 

elke stemming zal derhalve worden vermeld hoeveel stemgerechtigde leden er op dat moment 

aanwezig zijn.  

 

1. Opening  

De voorzitter, mevrouw Lida Maas opent de vergadering met een welkom aan alle aanwezigen 

en in het bijzonder aan de ereleden, de heer W.J.D. baron van Tuyll van Serooskerken, 

mevrouw R.M. Lubbers en mevrouw G. de Jager-Kleine Deters en aan de leden van verdienste. 

Vanwege de bijzondere omstandigheden vergaderen we opnieuw op deze digitale wijze, hopelijk 

voor de laatste keer.  

Mevrouw Maas deelt mee dat vorige week mevrouw Tineke Antonisse–Zijda is overleden, in 

1990 als erelid van de NLV benoemd als dank voor haar grote verdiensten voor het 

jachthondenwerk. Zij vraagt een moment stilte om haar te gedenken. 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken     

• Er is een tweetal brieven binnengekomen van mevrouw Roswitha Lubbers. Na een 

gesprek tussen de voorzitter en mevrouw Lubbers is besloten dat hiervan aan het eind 

van de vergadering verslag zal worden gedaan. Er is ook nog een derde brief ontvangen 

van mevrouw Lubbers, deze zal bij het betreffende agendapunt worden behandeld.  

• Van mevrouw Marjolein Lourens, bestuurslid en tevens voorzitter ABC is twee weken 

geleden ook een brief ontvangen. Conform artikel 17.3 van de statuten kan deze brief 

niet meer in deze vergadering worden behandeld. De aanwezigen hebben de brief al wel 

ontvangen. De brief zal voor de eerstvolgende ALV worden geagendeerd. 

 

3. Verslag van de ALV van 11 april 2019    

Het verslag wordt goedgekeurd en vastgelegd onder dank aan de notulist.  

 

4. Voorstel aanpassing Statuten  

Voorgesteld wordt de Statuten op een aantal punten te wijzigen. 

Mevrouw Roswitha Lubbers heeft bij aanvang van de vergadering een brief ingediend en in de 

chat geplaatst. De voorzitter geeft aan dat deze brief door het bestuur zal worden besproken en 

dat hierop later zal worden teruggekomen. Hierdoor kan indien nodig op een later tijdstip nog 

een en ander worden bijgesteld en zijn de leden in de gelegenheid de brief van mevrouw 

Lubbers te bestuderen.  

• Statuten artikel 12 lid 3 

Het voorstel om geen goedkeurende verklaring meer aan te vragen, maar een 
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beoordelingsverklaring, is tijdens de ALV in 2019 besproken en het voorstel is destijds 

aangenomen. Naar aanleiding hiervan dienen de statuten als volgt te worden aangepast: 

“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”. 

 

Er kunnen 35 stemmen worden uitgebracht 

Voor het voorstel worden 28 stemmen uitgebracht, 1 stem is tegen het voorstel en 6 

stemmen zijn blanco. 

Hiermee is het voorstel tot wijziging van de statuten aangenomen. 

• Artikel 5 lid 1. 

toevoegen: 

e. “door schorsing” 

Deze toevoeging wordt voorgesteld om een lid gedurende een proces bij de 

beroepscommissie te kunnen schorsen.  

• Artikel 5 lid 7 wordt artikel 5 lid 8, artikel 5 lid 8 wordt artikel 5 lid 9. 

• Artikel 5 lid 7 

toevoegen: 

“Schorsing uit 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”. 

 

Er zijn 36 stemgerechtigde leden aanwezig  

Voor het voorstel worden 25 stemmen uitgebracht, tegen het voorstel 5 stemmen en 6 

leden stemmen blanco. Hiermee is het voorstel tot statutenwijziging van artikel 5, lid 1, 

7, 8 en 9 aangenomen. Daarnaast verzoekt mevrouw Lubbers in de chat aan het bestuur 

om haar brief voor te lezen. 

Enkele aanwezigen ervaren slecht en haperend beeld en geluid, dat door velen in de 

chats wordt gemeld. De vergadering verloopt hierdoor niet vlekkeloos. 

  

5. 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: 
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“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”. 

Mevrouw Lubbers stelt aan de vergadering voor om weer een kascontrolecommissie in te 

stellen. Dit voorstel zal door het bestuur worden besproken en eventueel in een 

volgende ALV worden voorgelegd. 

Er kunnen 36 stemmen worden uitgebracht.  

Voor het voorstel stemmen 21 leden, tegen het voorstel worden 8 stemmen uitgebracht 

en 7 stemmen zijn blanco, waarmee dit voorstel is aangenomen. 

• 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 wordt 

alleen geaccepteerd onder voorwaarden dat er, in de 24 maanden voorafgaand aan de 

acceptatiedatum, geen enkele overtreding van het VFR is begaan en in de 24 maanden 

er opvolgend er eveneens geen overtreding van het VFR plaatsvindt. Indien dit toch het 

geval is volgt definitief royement. 

Mevrouw Lubbers vraagt nogmaals of haar brief kan worden voorgelezen.  

 

Er zijn 37 stemgerechtigde leden aanwezig. Enkele leden stellen via de chat voor dit 

punt niet ter stemming te brengen. Voor het voorstel worden 17 stemmen uitgebracht, 

tegen 9 stemmen en 11 blanco stemmen.  

 

Aangezien de beeld- en geluidsverbinding op sommige momenten wegvalt en de 

vergadering daardoor niet voor iedereen meer is te volgen, verloopt de 

informatievoorziening aan de leden niet optimaal. Er ontstaat veel onduidelijkheid en in 

de chats is te lezen dat leden het overzicht en het vertrouwen kwijtraken en moeite 

hebben met deze wijze van vergaderen. Gezien de commotie die ontstaat stelt de 

secretaris voor om de wijzigingen met betrekking tot artikel 5 van de statuten en artikel 

11 van het HR weer in te nemen en in de vergadering van 30 september a.s. tijdens een 

live ALV opnieuw ter stemming voor te leggen. Aldus wordt besloten. Hiermee is de 

uitslag van de stemming van artikel 5 van de Statuten en artikel 11 van het 

Huishoudelijk Reglement niet meer van toepassing en vervalt hiermee.  

 

• Artikel 13.  

De tekst: “Jaarlijks organiseert de commissie een fokkersberaad en (fok) 

informatiedagen”.  

Vervangen door: “Jaarlijks organiseert de commissie een ledenberaad en (fok) 

informatiedagen”.  

 

De tekst: “De commissie verstrekt onder bepaalde condities op schriftelijk verzoek de bij 

de vereniging bekende gegevens:” 
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Vervangen door: “De commissie verstrekt op verzoek de bij de vereniging bekende 

gegevens:” 

• De tekst: 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 en de eigenaar hiermee akkoord gaat (bijvoorbeeld voor het opnemen 

van contact met een dekreuen eigenaar). De NLV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 

de verstrekte informatie.” 

 

Gezien het punt inzake artikel 5 van de Statuten en artikel 11 van het Huishoudelijk 

Reglement, wordt dit onderdeel niet ter stemming voorgelegd maar wordt verschoven 

naar de volgende ALV.   

  

6. Bestuursverkiezing      

De volgende leden treden af en zijn herkiesbaar: 

• Lida Maas, voorzitter bestuur 

• Christine Poelstra, voorzitter jachtproevencommissie 

• Wim Hekker, penningmeester   

• Ingrid Veldkamp, voorzitter activiteitencommissie 

• Ger van der Teems, secretaris 

 

Er zijn geen tegenkandidaten ingediend. 

Het bestuur stelt voor om Lida Maas en Christine Poelstra met terugwerkende kracht per 

16 april 2020 te herbenoemen voor een periode van 3 jaar tot 2023.  

 

Voor de herverkiezing van Lida Maas, voorzitter, kunnen 37 stemmen worden uitgebracht.  

Voor het voorstel worden 17 stemmen uitgebracht, 9 leden stemmen tegen en 11 stemmen zijn 

blanco. Conform Artikel 16 lid 4 van de Statuten waarin staat dat blanco stemmen worden 

beschouwd als niet te zijn uitgebracht is Lida Maas hiermee herkozen als voorzitter van de NLV. 

De secretaris feliciteert haar met deze herbenoeming. 

 

Voor de herverkiezing van Christine Poelstra, bestuurslid en voorzitter JPC kunnen 37 stemmen 

worden uitgebracht.  

Voor het voorstel worden 32 stemmen uitgebracht, 1 tegenstem en 4 blanco stemmen. Hiermee 

is Christine Poelstra herkozen als voorzitter van de Jachtproevencommissie. Zij wordt hiermee 

van harte gefeliciteerd. 

 

Het bestuur stelt voor om Wim Hekker, Ingrid Veldkamp en Ger van der Teems te herbenoemen 

voor een periode van 3 jaar tot 2024. 

 

Voor de herverkiezing van Wim Hekker kunnen 37 stemmen worden uitgebracht.  

Voor het voorstel zijn 30 stemmen, tegen 1 stem, 4 stemmen blanco en 2 onthoudingen. 

Hiermee is Wim Hekker herkozen als penningmeester.  

 

Voor de herverkiezing van Ingrid Veldkamp kunnen 37 stemmen worden uitgebracht.  

Voor het voorstel worden 28 stemmen uitgebracht, 1 stem tegen en 6 blanco stemmen. 

Hiermee is Ingrid Veldkamp herkozen als bestuurslid en voorzitter van de Activiteitencommissie. 

De voorzitter feliciteert Ingrid met haar herbenoeming. 

 

Voor de herverkiezing van Ger van der Teems kunnen 37 stemmen worden uitgebracht.  
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Voor het voorstel worden 23 stemmen uitgebracht, 10 stemmen tegen en 3 blanco stemmen. 

Hiermee is Ger van der Teems herkozen als secretaris van de vereniging. De voorzitter 

feliciteert Ger met zijn herbenoeming. 

 

Het bestuur stelt voor mw. Joke van der Leek te benoemen als bestuurslid CMC tevens 

voorzitter van de CMC voor een periode van 1 jaar tot 2022. 

Voor de verkiezing van Joke van der Leek kunnen 37 stemmen worden uitgebracht.  

Voor het voorstel worden 28 stemmen uitgebracht, tegen 0 stemmen, 8 blanco stemmen en 1 

onthouding. Hiermee is Joke van der Leek gekozen als bestuurslid CMC en voorzitter van de 

CMC. De voorzitter feliciteert Joke met haar benoeming. 

 

7. Verkiezing Beroeps- en Geschillencommissie   

Het bestuur stelt voor mevrouw F. Zijdenbos-Jansen en de heren mr. J. Deckers en mr. 

R. Grotens te herbenoemen voor een periode van 4 jaar. 

 

Er kunnen 36 stemmen worden uitgebracht.   

Voor het voorstel zijn 26 stemmen uitgebracht, geen tegenstemmen, 8 blanco stemmen en 2 

onthoudingen. De leden van de commissie zullen worden bericht dat zij met terugwerkende 

kracht zijn herbenoemd voor een periode van 4 jaar vanaf maart 2020 tot 2024.  

 

8. Weigering lidmaatschap dhr. Van der West 

Het bestuur legt de vergadering voor waarom zij besloten heeft het aspirant-lid Van der West 

niet aan te nemen als definitief lid. 

Op basis van onder andere eigen waarnemingen door het bestuur (bezoek aan de kennel), 

klachten van pupkopers, het feit dat hij beroepsmatig fokt en bezwaren van leden tegen zijn 

aanmelding als lid na publicatie in de LP, heeft het bestuur besloten de heer Van der West niet 

toe te laten als lid van de NLV. De heer Van der West is hiertegen in beroep gegaan bij de 

Beroeps- en Geschillencommissie die het bestuur in het gelijk heeft gesteld. Conform de 

reglementen van de FCI mag een rasvereniging die onder de FCI valt, de fokpraktijken van de 

bedrijfsmatige fokker niet faciliteren faciliteert. De Beroeps- en Geschillencommissie heeft 

onomstotelijk vastgesteld dat de heer Van der West een commerciële fokker is die op zo’n grote 

schaal honden fokt en verkoopt, dat deze activiteiten op gespannen voet staan, zo niet in strijd 

zijn met de regelgeving. De eiser is hier vervolgens niet mee akkoord gegaan, omdat de 

Beroeps- en Geschillencommissie op dat moment officieel demissionair was. Hierdoor moet het 

besluit van het bestuur tot weigering voor het lidmaatschap van de NLV worden voorgelegd aan 

de ALV. De vraag die aan de ALV wordt gesteld is, of op grond van de Statuten, in het bijzonder 

het bepaalde onder de artikelen 1, 3 en 4 het gerechtvaardigd is dat het bestuur de toelating 

van de heer Van der West als lid tot haar vereniging heeft geweigerd. 

 

Er zijn 35 stemgerechtigde leden aanwezig.  

Voor het voorstel om de heer Van der West niet toe te laten als lid van de NLV worden 31 

stemmen uitgebracht, 2 leden stemmen blanco en er zijn 2 onthoudingen van stemming. 

Hiermee is het besluit van het bestuur om de heer Van der West niet toe te laten bekrachtigd.  

 

9. Rondvraag 

Er is een brief van mevrouw Lubbers ontvangen waarin zij voorstelt een aankeuring te doen. De 

voorzitter antwoordt dat de laatste aankeuring heeft plaatsgevonden in september 2020. Er 

komt een nieuwe aankeuring, waarvan de datum nog op de website zal worden vermeld. 

Bovendien kan er een aankeuring worden gedaan tijdens de SJP op 19 juni a.s. Hierover zal 

worden gecommuniceerd in de Labrador Post.  

 

Een van de oud-leden heeft een brief ontvangen van het bestuur waarin stond vermeld dat zij 

als lid werd geroyeerd. Helaas heeft deze fokker nooit een waarschuwingsbrief ontvangen, 

hetgeen usance is. Door het bestuur is vervolgens aangegeven dat het royement werd 

teruggedraaid en voornoemde brief als waarschuwingsbrief moest worden gekenmerkt. Zij heeft 
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daarna per direct het lidmaatschap opgezegd. Zodoende kon er geen vervolg worden gegeven 

aan de procedure. De betreffende fokker heeft ook nog meegewerkt aan een TV-uitzending 

waarin aandacht aan de labrador werd besteed. Haar fokkerij kwam in deze uitzending in beeld. 

Aan de opnames voor dit TV-item heeft ook de secretaris van de NLV meegewerkt. De opnames 

hebben op verschillende tijdstippen en locaties plaatsgevonden. De secretaris wist bovendien 

niet welke fokker zou worden geïnterviewd.  

 

Van mevrouw Lubbers is een brief ontvangen over de normenmatrix van de Raad van Beheer. 

De Raad heeft de NLV het volgende laten weten: Volgens planning zou de normenmatrix, een 

project met een voorgeschiedenis van 9 jaar, op 1 mei a.s. live gaan voor de eerste 87 rassen. 

De Raad heeft ons inmiddels laten weten dat door tussentijdse wijzigingen en lange 

doorloopduur, de normenmatrix niet aan de wens voldoet en hiermee een verschil is ontstaan 

tussen de uitvoering en de verwachting van de fokkers. De livegang zal derhalve niet 

plaatsvinden op 1 mei a.s.  

 

Mevrouw Lourens uit haar ongenoegen over het feit dat haar brief van zondag 11 april jl. niet 

wordt behandeld en doorgeschoven wordt naar de ALV en vraagt of zij een reactie van haar 

medebestuursleden mag verwachten voor de volgende ALV en vraagt het bestuur deze reactie 

nu uit te spreken. Mevrouw Maas vraagt aan mevrouw Lourens of het hele relaas van de 

onenigheid binnen het bestuur nu tijdens deze vergadering uit de doeken moet worden gedaan 

en wil dat nu niet doen. Mevrouw Lourens is bang dat de brief terzijde zal worden gelegd en er 

geen reactie op zal volgen. Mevrouw Poelstra geeft aan mevrouw Lourens aan dat haar brief 

drie dagen voor deze ALV aan het bestuur is verstuurd. Het is het goed recht van een lid of 

bestuurder om hier aandacht voor te vragen. Daar is aan tegemoet gekomen door de brief door 

te sturen naar alle aanwezigen op deze vergadering, maar conform de Statuten mag alleen een 

ingekomen stuk dat tijdig is aangeleverd op de agenda worden geplaatst en behandeld in een 

ALV. De voorzitter wil de vergadering graag afsluiten zegt toe dat er spoedig een reactie volgt 

vanuit het bestuur en dat de brief tijdens de ALV van september a.s. zal worden geagendeerd.  

 

10. Sluiting 

De voorzitter sluit om 20.49 uur de vergadering en neemt afscheid van de aanwezigen. Gezien 

de uitslag van de stemming inzake haar herverkiezing legt zij per direct haar functie als 

voorzitter neer. Op basis van de uitslag van de stemming en het verloop van deze vergadering 

ervaart zij te weinig mandaat om haar functie als voorzitter nog goed te kunnen uitvoeren. 

Vervolgens geeft ook de heer Van der Teems, secretaris aan zich aan te sluiten bij mevrouw 

Maas. Hij voelt zich niet meer thuis in een bestuur met zulke ernstig verstoorde verhoudingen 

en legt per direct zijn functie neer als secretaris. Mevrouw Veldkamp, voorzitter 

activiteitencommissie legt ook per direct haar functie als voorzitter AC en bestuurslid AC neer. 

Mevrouw Poelstra is van mening dat niemand en zeker de NLV hier niet bij is gebaat. Er is nu 

feitelijk geen bestuur mee.  

De heer Van der Teems vult aan dat er binnen het bestuur al heel lang onenigheid is rondom 

het functioneren van mevrouw Lourens, waarvan de leden niet op de hoogte zijn en dat 

vooralsnog geen oplossing in zicht is. Het is te triest voor woorden dat dit moet plaatsvinden, 

maar verder samenwerken gaat gewoon niet meer. Mevrouw Poelstra is van mening dat deze 

ALV niet het moment is om dit te bespreken. De voorzitter beaamt dit en sluit de digitale 

vergadering.  


