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1. Opening
Ton v.d. Laar, secretaris van de BCCN, opent de vergadering en deelt het volgende mede:

- Er is 1 niet-lid aanwezig. 
Gevraagd wordt of de vergadering bezwaar heeft met deze aanwezigheid. De vergadering 
geeft te kennen hiermee geen probleem te hebben. 

- Conform artikel 10, lid 4, van het Huishoudelijk Reglement wordt voorgesteld om de agenda 
aan te passen en agendapunt 10 te behandelen na agendapunt 6. De meerderheid van de 
vergadering stemt in met dit voorstel.

- Er is nog steeds geen voorzitter voor de BCCN gevonden. 
Conform artikel 40, lid 1, van de Statuten wordt de vergadering verzocht om een voorzitter 
uit haar midden aan te wijzen. Na een korte schorsing is dhr. J. Ariaans bereid de ALV 
(technisch) voor te zitten.

2. Mededelingen
De secretaris deelt het volgende mede:

 Een bericht van verhindering voor deze vergadering is ontvangen van, Karin de Haard, Joop 
en Pauline Boumans, Anky Scheepers, Roel van Veen, Kees Kromhout, Ger Boekhoorn, 
Marcelle Blok, Loes v.d. Bogaard, Jaap Ouwejan, Maco Hoogenboom en Wiet van Dongen. 

 Ondanks diverse pogingen is tot op heden nog niemand bereid gevonden om voorzitter te 
worden van de BCCN. Er wordt een dringende oproep gedaan om zich hiervoor aan te 
melden. De aanwezigen wordt verzocht om tijdens de ALV nog even na te denken over 
aanmelding omdat onder agendapunt 9 hieraan invulling gegeven kan worden.

 Er zijn 2 aanmeldingen ontvangen voor de nog openstaande functie als bestuurslid.  Omdat 
de invulling van deze bestuursfunctie mede afhankelijk is van de uitkomst van een gevraagd 
advies over de inrichting van de communicatie aan de leden, is deze leden verzocht hun 
aanmelding nog even aan te houden. Het advies moet duidelijkheid geven of een 
afzonderlijke bestuursfunctie voor PR en Communicatie nodig is. 
Desgevraagd wordt geantwoord dat het de leden Paul Knippers en Inge Gerrits betreft.

 Er is een ingekomen schrijven van Inge Fischat over een overtreding van het fokreglement. 
Het betreft een dekking met een reu met een erfelijke oogafwijking. Het bestuur is verzocht 
om tijdens deze ALV haar standpunt hierover kenbaar te maken.
Het bestuur deelt mede dat zij conform het sanctiebeleid van de CFH zal handelen. Het 
betreft een eerste zeer ernstige overtreding. Het sanctiebeleid geeft aan hoe in een dergelijke 
situatie te handelen.
Mocht de vergadering van mening zijn dat dit in de toekomst onvoldoende is dan is 
aanpassing / uitbreiding van fokbeleid en/of sanctiebeleid vereist. 
Na een korte discussie geeft Inge Fischat aan met een voorstel te komen (voor de CFH) tot 
aanpassing van de regelgeving. Uiteraard is instemming van de ALV vereist om de regelgeving 
daadwerkelijk aan te passen.

 Er is een ingekomen schrijven van Herman Wetzel over een tekortkoming in het 
fokreglement. Het betreft het ontbreken van eisen tot een oogonderzoek voor honden na de 
leeftijd van 3 jaar. Het bestuur is verzocht om tijdens deze ALV haar standpunt kenbaar te 
maken en aan te geven welke acties worden ondernomen.
Het bestuur deelt mede dat het schrijven voorgelegd is aan de CFH met het verzoek om met 
een standpunt te komen dan wel met voorstellen te komen tot aanpassing van het 
fokreglement. Uiteraard is ook voor deze mogelijke aanpassing van de regelgeving 
instemming van de ALV vereist.



3. Verslag vorige vergadering
Het verslag geeft geen aanleiding tot vragen en wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Jaarrekening en jaarverslag
Zowel de jaarrekening als het jaarverslag geeft geen aanleiding tot vragen en worden ongewijzigd 
vastgesteld. 

5. Kascommissie
De leden van de kascommissie zijn niet aanwezig. 
De penningmeester deelt mede dat per email een akkoord is ontvangen van de kascommissie.

Omdat niet bekend is of de leden van de kascommissie ook volgend jaar deel uit willen maken van de 
kascommissie, wordt een nieuwe kascommissie gekozen. Thijs Gottmer en Hans van Leur worden 
gekozen.

6. Begroting
De penningmeester deelt mede dat, gezien het financiële debacle van de CSC 2012, zoveel mogelijk is 
gezocht naar bezuinigingen om de vereniging weer financieel gezond te krijgen. 

Vanuit de vergadering wordt gevraagd naar een toelichting op de post ‘bijeenkomsten met 
keurmeesters/fokkers’ uit de begroting van de CFH. In de begroting 2012 staat een bedrag van 1354 
euro terwijl er geen uitgaven zijn gedaan. Voor 2013 ontbreekt een begroot bedrag. 

Voor het laatste punt wordt geantwoord dat dit een niet-jaarlijks terugkomend bedrag betreft en dat 
hiervoor in 2013 geen uitgaven te verwachten zijn. 
Voor het eerste punt wordt toegezegd dat een toelichting in het verslag zal worden opgenomen. 

Toelichting penningmeester:
De onduidelijkheid is een gevolg van de overgang van het cfh-penningmeesterschap. Ad 
Slootweg heeft de jaarrekening 2011 en begroting 2012 opgesteld en Marjo IJpelaar de 
jaarrekening 2012 en begroting 2013. 
De € 1.354 in de begroting heeft betrekking op kosten voor locaties, lunches en m.n. 
reiskosten voor keurmeesters bijeenkomsten. In de jaarrekening 2012 zijn de gemaakte 
kosten geboekt onder reiskosten, terwijl deze in de ‘begroting uitgaven 2012’ deze 
opgenomen zijn onder “bijeenkomsten voor keurmeesters/fokkers”. Dit wordt ook 
verduidelijkt doordat voor de post reiskosten geen begroot bedrag was opgenomen. 

De vergadering stemt in met deze toezegging, waarna de begroting ongewijzigd wordt vastgesteld.

7. Nieuwe opzet wedstrijden schapendrijven
Conform het besluit onder agendapunt 1, wordt het agendapunt ‘Nieuwe opzet wedstrijden 
schapendrijven’ aan de orde gesteld.

Het bestuur deelt mede dit agendapunt niet tijdens deze ALV te willen behandelen. Redenen hiervoor 
zijn:

- het bestuur heeft zelf nog een aantal  vragen.  Gezien de korte periode tussen de 
handlersbijeenkomst en deze ALV, konden deze nog niet beantwoord worden. 

- het bestuur heeft geconstateerd dat het huidige voorstel nog onvoldoende gedragen wordt 
door de handlers. Het bestuur zou graag een voorstel ontvangen dat voldoende gedragenheid 
kent van de betrokkenen.



Het bestuur geeft het punt om procedurele reden op de agenda geplaatst te hebben; er kunnen 
alleen besluiten worden genomen over punten die deel uitmaken van de agenda. Gezien de richting 
die tijdens de ALV van september 2012 is geaccordeerd had het bestuur een duidelijk en gedragen 
voorstel verwacht. Helaas is dat niet het geval.

Het bestuur stelt het volgende proces voor om te komen tot een voldoende gedragen voorstel:
- het voorstel wordt z.s.m. op de site van de BCCN gepubliceerd
- leden kunnen hun op- en aanmerkingen sturen naar de (mailbox van de) COWS 
- de tijdens de laatste ALV gecommuniceerde uitgangspunten (zie verslag ALV 24 sept. 2012) 

die ten grondslag liggen aan dit voorstel zullen ook in het verslag van deze ALV worden 
opgenomen en staan wat het bestuur betreft niet ter discussie.
De uitgangspunten zijn:
Privatisering onder auspiciën BCCN, Kwalitatief goede wedstrijden, Borgen dierenwelzijn 
(zowel honden als schapen), Terugdringen wangedrag deelnemers ( en de daarmee gepaard 
gaande belasting van commissies en bestuur van de BCCN vanwege arbitrage) en De sectie 
schapendrijven (COWS) van de BCCN moet (op termijn) kostendekkend worden. 

- het bestuur zal in overleg treden met de commissie die het huidige voorstel heeft opgesteld. 
Op de opmerking om dit punt tijdens de volgende ALV opnieuw ter besluitvorming op te nemen 
wordt vanuit de vergadering opgemerkt dat dit volgens de huidige regelgeving niet hoeft.

Afgesproken wordt dat het advies van de handlersbijeenkomst via de COWS in het bestuur zal worden 
gebracht. Het bestuur merkt op graag een voorstel met voldoende draagvlak te willen ontvangen. 
Daarnaast wordt aangegeven dat e.e.a. inhoudt dat de vorig jaar geïntroduceerde 
overgangsperiode verlengd wordt totdat er een geaccordeerd nieuw voorstel en aangepast 
COWS-reglement is. Tevens houdt dit in dat de voor september op de agenda geplaatste 
wedstrijden aanpassing nodig hebben.

De vergadering stemt in met het voorstel. 

Dhr. Hans van Leur overhandigt het bestuur een notitie met meningen en namen van diverse 
handlers.  Tevens meldt hij zich aan als vrijwilliger om de volgende handlersbijeenkomst mee voor te 
bereiden. 
Vanuit de vergadering wordt verzocht om voor de handlersbijeenkomst een agenda op te stellen en 
niet ter plekke met voorstellen op ad hoc basis te komen. 

Tot slot wordt desgevraagd door het bestuur opgemerkt dat het aan de handlersbijeenkomst zelf is 
om uit te maken of leden en niet-leden aanwezig mogen zijn. Als er voldoende gedragenheid is voor 
de aanwezigheid van niet-leden is dat voor het bestuur geen enkel probleem.

8. Onderzoekscommissie CSC 2012
Tiny Kromhout, lid van de onderzoekscommissie, geeft een toelichting op het rapport. Zij geeft te 
kennen dat iedereen die benadert is ook meegewerkt heeft. Verder zijn geen details opgenomen 
maar heeft de commissie zich beperkt tot hoofdlijnen. Ook is geen informatie uit ‘privé’ mails 
gebruikt. 

Jack Duijf, voormalig voorzitter van de BCCN en van de CSC 2012, geeft een historische schets, zijn 
zienswijze en zijn mening over het rapport. 

- De COWS heeft destijds vanuit het bestuur het mandaat voor de organisatie van het CSC2012 
gekregen, vanwege de ruime ervaring binnen de COWS en maar ook vanwege de wil van de 
COWS om dit evenement tot een goed einde te brengen. 

- De verantwoordelijkheid van de COWS was binnen het bestuur belegd bij dhr. A. Scheper.



- Bij het neerleggen van zijn bestuursfunctie als voorzitter wilde ook de overige leden van de 
CSC2012 stoppen en de organisatie van het evenement teruggeven. Omdat Jack Duijf dat niet 
wilde, heeft hij de rol van voorzitter van de CSC2012 op zich genomen.

- De CSC2012 is aangepakt als een project, een eenmalige activiteit.
Verslagen in de traditionele vorm zijn daarom niet gemaakt. Besluiten werden verwerkt in 
een stappen-/ activiteitenplan.

- Petra Schellekens zat namens het bestuur in de CSC2012. Haar primaire taken waren 
budgetbewaking en terugkoppeling richting de overige bestuursleden.

- Er is geen onwerkbare situatie geweest tussen het bestuur en de COWS. Wel binnen de 
COWS zelf. 

- Jack Duijf spreekt uit dat hij nooit het gevoel heeft gehad dat handlers gezamenlijk het 
CSC2012 wilden organiseren. Het gevoel om er alleen voor te staan was volop aanwezig

- Het grote tekort is mede veroorzaakt door het slechte weer, waardoor opbrengsten lager 
waren dan je logischerwijs mocht verwachten

Vanuit de vergadering worden de volgende opmerkingen gemaakt bij de reactie van Jack Duijf:
- Leden hadden het gevoel dat de commissie die het CSC2012 organiseerde een niet te nemen 

vesting was. Leden voelden zich hierdoor niet welkom bij de commissie.
- In de begroting hadden scenario’s moeten worden opgenomen die inzicht hadden moeten 

geven in de consequenties van de verschillende weersomstandigheden
- Er is een groot verschil geweest in de behandeling van vrijwilligers. 

Sommige groepen kregen alles en andere niets. Dat komt de bereidheid om nog een keer iets 
te doen voor de BCCN niet ten goede

- Gevoel bij leden was dat het geen verenigingsactiviteit was maar een ego-project was van 
een aantal individuen

- Communicatie ontbrak

Vervolgens geeft dhr. Jos Ariaans, lid van de onderzoekscommissie, op persoonlijke titel zijn 
zienswijze op de bij hem onder ogen gekomen informatie. 

Hans Fleur vraagt de bestuursleden die ten tijde van het CSC2012 ook deel uitmaakte van bestuur of 
zij zich verantwoordelijk voelen voor het grote tekort. Beide bestuursleden geven aan op basis van 
het destijds aanwezige vertrouwen binnen het bestuur zich niet verantwoordelijk te voelen. Achteraf 
kunnen we concluderen dat het vertrouwen ten onrechte is geweest, maar de verstrekte informatie 
gaf destijds geen aanleiding om te twijfelen aan de juistheid van de verstrekte informatie. 

9. CSC2012
Door het bestuur worden nog de volgende opmerkingen gemaakt:

- Het organigram van de CSC2012 is gepubliceerd in het BCN van december 2011. Daarin is 
aangegeven hoe de organisatiestructuur van het CSC 2012 was geregeld. Deze structuur is 
nooit gewijzigd. Wel een aantal personen/namen maar niet de structuur. 

- Voor een tweetal zaken is juridisch advies ingewonnen:
 Een mail met een opmerking dat er sponsorgeld aanwezig zou zijn.

De aanwezigheid van sponsorgeld is niet aannemelijk en ook niet hard te maken.
 Een mail met een garantstelling

De in gang gezette procedure is stopgezet omdat de kosten niet opwegen tegen de 
opbrengsten

- Het bestuur heeft inmiddels diverse maatregelen getroffen om de kosten te verlagen en om 
weer een gezonde financiële positie te bewerkstelligen van de  BCCN. 

 De bijdrage aan de CSC deelnemers is verlaagd



 Er zijn afspraken over kostenverlaging gemaakt met Media Primair, de drukker van 
het BCN

 In de begroting zijn alleen noodzakelijke uitgaven opgenomen

Op basis van wat besproken is onder agendapunt 8 en 9 vraagt de voorzitter aan de ALV of er 
consequenties verbonden moeten worden aan de bevindingen van de onderzoekscommissie en zo ja, 
welke dat zijn en voor wie die moeten gelden.

Besloten wordt dat:
- Er voor gezorgd moet worden dat dit soort problemen in de toekomst voorkomen moeten 

worden. De wijze waarop het EK Mariënwaerdt is georganiseerd kan hierbij wellicht als 
voorbeeld dienen. Daar kon gebruik gemaakt worden van allerlei voorzieningen die reeds 
voor een ander evenement aanwezig waren.
Er zal een commissie in het leven geroepen worden om met voorstellen te komen waaraan 
‘grote’ evenementen van de BCCN moeten voldoen. Er zal een oproep worden gedaan om 
zich aan te melden voor deze commissie. Dhr. A. v.d. Bosch meldt zich ter plekken aan.
Geadviseerd wordt om te kijken of dit onderwerp ook als afstudeeropdracht gebruikt kan 
worden, waardoor ook van hulp van derden gebruik gemaakt kan worden  

- Er verder geen consequenties voor personen aan verbonden worden

10. Bestuursverkiezingen
Adri v.d. Bosch wordt met 39 stemmen voor, 3 tegen, 2 blanco en 1 ongeldig, gekozen als bestuurslid 
(aandachtsgebied CFH).
Gisela van Elburg wordt met 30 stemmen voor, 13 tegen, 1 blanco en 1 ongeldig gekozen als 
bestuurslid (aandachtsgebied COWS).

Het bestuur vraagt nog maals of er een lid is die zich wil aanmelden als voorzitter van BCCN. Niemand 
meldt zich aan!

11. Rondvraag
Hans van Leur biedt zijn medewerking aan om de handlersvergadering mee voor te bereiden om te 
komen tot een gedragen voorstel voor een nieuwe opzet schapendrijven.

Mevr. C. de Mol vraagt of bij toekomstige vergaderingen personen die het woord krijgen hun naam 
willen noemen. Zeker als je ‘nieuw’ bent binnen de vereniging heb je geen idee wie wie is. Toegezegd 
wordt hiermee in komende ALV’s rekening te houden. 

Rob Maertzdorf vraagt waarom hij geen reactie heeft gehad op zijn aanmelding voor een functie 
binnen het bestuur. Geantwoord wordt dat dit volgens het bestuur wel is gebeurd en dat de mail 
nogmaals, als forward, gestuurd zal worden.

Tot slot wordt door Peter van Eekelen  naar de huidige samenstelling van de COWS gevraagd. 
Geantwoord wordt dat deze uit 3 leden bestaat, Gisela van Elburg, Maco Hoogenboom en Ilse de 
Bruin.

12. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar 
komst en bijdrage.


