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1. Opening 

Frans Cramer, voorzitter a.i. van de BCCN, opent de vergadering en spreekt zijn teleurstelling uit over de geringe 
opkomst; 7 leden naast het voltallige bestuur. Zeker gezien de agenda, waarop een aantal punten staan die de 
toekomst van de BCCN betreffen, is de belangstelling en opkomst teleurstellend en triest te noemen. 
 
Voorgesteld wordt om de behandeling van de agendapunten ‘Voorstel afschaffing sanctiebeleid voor het fokken’ 
en ‘voorstel nieuwe structuur BCCN’ om te draaien. De vergadering stemt hiermee in. 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
De secretaris deelt mede, dat: 

• er een bericht van verhindering voor deze vergadering is ontvangen van Amanda v.d. Oever, Maco 
Hoogenboom en Ilse de Bruin, 

• er geen ingekomen stukken zijn ontvangen.  
De voorzitter deelt mede, dat:  

• we van de Raad van Beheer een uitnodiging hebben ontvangen voor het bijwonen van een bijeenkomst 
over het stimuleren van het werken en sporten met honden voor het doel waarvoor het ras 
oorspronkelijk gefokt werd. M.n. het drijven van vee en het werken met schapen worden genoemd. Met 
een schrijven zullen we onze verbazing uitspreken dat deze bijeenkomst buiten de BCCN om 
georganiseerd is.  Daarbij zullen we tevens onze zorg uitspreken over dierenwelzijn en de mogelijk 
negatieve effecten voor ons bij problemen met dierenwelzijn. Tevens zal de BCCN met 2 personen 
vertegenwoordigd zijn op de bijeenkomst. 

 
3. Verslag vorige vergadering 

Het verslag geeft geen aanleiding tot vragen en wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Jaarrekening en jaarverslag 2013 
Desgevraagd wordt nog geantwoord dat er van de CSC2012 geen financiële consequenties meer te verwachten 
zijn. De voorzitter dankt de penningmeester voor de heldere weergave.  
Zowel de jaarrekening als het jaarverslag 2013 worden ongewijzigd vastgesteld en unaniem goedgekeurd.  
 

5. Kascommissie 
De leden van de kascommissie zijn niet aanwezig.  
De penningmeester deelt mede per email een akkoord ontvangen te hebben 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. Mike v.d. Most en Jan van Elburg worden gekozen. 
 

6. Begroting 2014 
De penningmeester deelt mede dat de begroting 2014 zoveel als mogelijk gebaseerd is op de resultaten 2013. 
Kosten ‘drukwerk’ zijn iets lager omdat ook het BCN iets minder pagina’s bevat. De COWS is aanzienlijk lager. 
Inmiddels is gebleken dat dit gezien de gewijzigde opzet en structuur van de wedstrijden, ook veel lager kan.  
 
Vanuit de vergadering wordt gevraagd naar de mogelijkheden van een digitale vorm van het BCN. Geantwoord 
wordt dat dit in beeld is maar dat het hiervoor wellicht te vroeg is. Algemeen onderzoek wijst uit dat een 
gedrukte versie nog een bindende factor is tussen de leden en een vereniging.  
 
De begroting 2014 wordt ongewijzigd vastgesteld en unaniem goedgekeurd.  
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7. Verenigingsfokreglement (VFR) 
Op verzoek van de leden is de leeftijdgrens voor het onderzoek naar erfelijke oogafwijkingen 
met 2 jaar verlengd. Dit is als zodanig opgenomen in het voorliggende reglement.  
 
Unaniem keurt de ALV het voorliggende reglement goed.  
 

8. Voorstel afschaffing sanctiebeleid voor het fokken 
De voorzitter geeft ter toelichting aan, dat het zojuist goedgekeurde VFR de basis is voor het fokken met border 
collies. Dit staat op geen enkele wijze ter discussie.  
Dit agendapunt gaat over het niet langer sanctioneren door de BCCN van overtredingen van dit VFR. 
Overtredingen zijn een zaak tussen koper en verkoper, die dit onderling en eventueel via een gerechtelijke 
procedure dienen op te lossen. Verder zal de Raad in de nabije toekomst sancties gaan opleggen bij overtreding 
van de algemene bepalingen uit het VFR. Gedacht kan worden aan het niet meer afgeven van een stamboom.  
 
Unaniem keurt de ALV het voorliggende voorstel tot afschaffing van het sanctiebeleid voor het fokken goed. 
  

9. Voorstel nieuwe structuur BCCN 
De voorzitter vraagt de ALV goedkeuring te verlenen aan de aangegeven richting.  
Voor de verdere invulling zal een commissie opgericht worden. De voorstellen van deze commissie zullen aan de 
leden voorgelegd worden.  
 
Unaniem keurt de ALV het voorstel, zoals verwoord door de voorzitter, goed. 
 

10. Bestuursverkiezingen 
De voorzitter wijst er op dat de BCCN nog steeds op zoek is naar een voorzitter.  
Vervolgens worden de aftredende bestuursleden per acclamatie herbenoemd. 
 

11. Rondvraag 
Opgemerkt wordt dat er klachten zijn over de (bereikbaarheid) van regio contactpersonen. Gevraagd wordt om 
de positie van de contactpersonen te herbezien in het kader van de nieuwe structuur van de BCCN.  
Het bestuur zegt toe dit punt mee te nemen en hierover een besluit te nemen. 
 
Gevraagd wordt of bij de promotiewedstrijden rekening kan worden gehouden met een voorkeur van de 
deelnemers om op een bepaalde dag (zaterdag of zondag) te kunnen starten. 
Geantwoord wordt dat de huidige wisselende start ingevoerd is om voor- of nadeel van ‘ingewerkt’ schapen te 
voorkomen. Er wordt geen reden gezien om dit te wijzigen.   
 

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