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Border Collie Club Nederland Kamer van Koophandel: 40119712. Aangesloten bij de ISDS. Erkend door, en lid van, de RvB. 

Algemene Ledenvergadering 
 

Datum & locatie 

Datum:  4 april 2019 
Aanvang: 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) 
Adres:  De Schimmel 
  Stationsweg Oost 243 
  3931 EP Woudenberg 
 

Agenda 

1. Opening 
Telling van het aantal aanwezige stemmen 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

• Wijziging ledenadministratie 

• Organisatie 

• Bestuurstatuut 
Dit stuk geeft globaal aan welke koers het bestuur denkt te moeten gaan  

• Vacante posities binnen het bestuur 
o Algemeen bestuurslid taakaccent CFH (vacant) 
o Algemeen bestuurslid (vacant) 
o Gabrielle Eijkelboom is volgens rooster aftredend , zij stelt zich herkiesbaar 

 
3. Verslag vorige vergadering 

• Zie notulen  
 

4. Goedkeuring jaarrekeningen 2015 t/m 2018, zie verslag penningmeester. 
Jaarverslagen alleen indien beschikbaar 
Jaarrekening en jaarverslag 2015 

• BCCN 

• COWS 

• CBCA 

• CFH 
 

5. Jaarrekening en jaarverslag 2016 

• BCCN 

• COWS 

• CBCA 

• CFH 
 

6. Jaarrekening en jaarverslag 2017 

• BCCN 

• COWS 

• CBCA 

• CFH 
 

7. Jaarrekening en jaarverslag 2018 

• BCCN 

• COWS 

http://www.bccn.nl/
http://www.isds.org.uk/
http://www.raadvanbeheer.nl/
http://www.bccn.nl/documenten/BCCN/2017/2017-06-22%20notulen%20ALV.docx
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• CBCA 

• CFH 
 

8. Begroting 2019/2020 
Gezien de ALV wordt gehouden in het lopende jaar wordt een begroting over dat jaar te laat 
goedgekeurd.  
Daarom wordt er goedkeuring gevraagd voor de begroting van het komende jaar.  

• BCCN 

• COWS 

• CBCA 

• CFH 
      Het bestuur vraagt om goedkeuring van de jaarrekeningen en de begroting 2019/2020 
 
9. Kascommissie 

• Verslag van de kascommissie 2017/2018 
      Het is niet bekend welke leden de kascie vormden zodat een verslag niet beschikbaar is. 
 
10. Benoeming kascommissie 2019 

 
11. Wijzigingen / voorstellen 

• BCCN 
Bordertjes ook voor niet leden 

• COWS 
Geen wijzigingen of voorstellen 

• CBCA 

• CFH 
o Advies Mandigers 
o Ingekomen stuk wijziging fokbeleid 
o Aanpassing VFR 

Het bestuur adviseert opties 1 en 4 van het advies van de heer Mandigers over te 
nemen. 
Het bestuur vraagt om goedkeuring voor het wijzigen van de VFR op dit punt. 

 
12. Vacante vacatures 

• De statutaire functies algemeen bestuurslid zijn vacant. 
Gegadigden voor een van deze fucties kunnen dit melden bij de voorzitter. 

• Ook zijn er leden nodig voor de uitvoerende taken. 

• Benoeming bestuursleden 

• Herbenoeming Gabrielle Eijkelboom 
 

13. Rondvraag 
 
 

14. Sluiting 
 

http://www.bccn.nl/
http://www.isds.org.uk/
http://www.raadvanbeheer.nl/
mailto:voorzitter@bccn.nl?subject=Aanmelding%20bestuurslid

