
Notulen Ledenraadsvergadering 14 mei 2021 

 
Locatie: online 
 
OPEN gedeelte 

Aanwezige leden Ledenraad: dhr. Askes, dhr. Breebaart, mw. Groothuis, mw. Mol, mw. Van Beek, dhr. Van 
Drie, dhr. Van Lente, dhr. Reef, dhr. Sloof, mw. Van Zante, dhr. Duijts, mw. Jonker, dhr. Van Welie, dhr. 
Meerburg (voorzitter), dhr. Van de Ruit (secretaris) 

Afwezige leden Ledenraad: (-) 

Aanwezige leden Hoofdbestuur: dhr. P. Peters, dhr. C. de Jong, mw. F. Snel-van Daalen, mw. R. van Praat, 
dhr. L. Roeters. 

Afwezige leden Hoofdbestuur: (-) 

Aanwezige leden: dhr. A. Zoet, dhr. E. Zoet, mw. A. Rozema, mw. C. Elzinga, mw. C. Kooistra-Janse, mw. D. 
Methorst, fam. Dijkstra, dhr. G. Roetgerink, dhr. J. Epema, dhr. M. Elzinga, mw. M. Wezeman, dhr. R. Dekkers, 
dhr. E. Scholten, dhr. F. Venhuizen, mw. A. Smeulders, dhr. B. Platzer. 

 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
De voorzitter opent de vergadering en aan de agenda worden 3 punten toegevoegd: 
 - voorzitter jurycorps 
 - heisessie 
 - statuten en reglementen 
  
2. Welkom nieuwe ledenraadsleden 
De voorzitter heet de nieuwe leden van de Ledenraad welkom. In het besloten gedeelte van de vergadering zal 
een ieder zich introduceren. 
 
3. Insprekers en ingekomen stukken 
Er zijn 3 ingekomen stukken: 

- een brief van 23 bezorgde leden; deze is behandeld in de afdelingsvergaderingen 
- een brief van de Welsh B club; dhr. M. Breebaart heeft een reactie gestuurd, waar ook weer op 
gereageerd is. In het besloten gedeelte zal deze brief inhoudelijk verder worden besproken  
- een e-mail van mw. A. Rozema 
 

Mw. A. Rozema maakt gebruik van haar recht om in te spreken. Zij leest haar brief voor en geeft haar mening. 
Zij gaat er van uit dat deze zorgvuldig gelezen en behandeld wordt. 
 
Dhr. J. Epema maakt ook gebruik van zijn recht om in te spreken. Het roept bij hem vragen op dat de statuten 
en reglementen niet op de agenda van het openbare gedeelte staat. Verder wil hij terugkomen op de zaak A. 
Zoet. 
 
Beide insprekers zijn helder en duidelijk en houden zich keurig aan de 5 minuten inspreektijd. 
Na afloop zijn er verder geen informerende vragen gesteld aan de insprekers. 
 
4. Terugkoppeling afdelingsvergaderingen 
Vanuit de afdelingsvergaderingen 
     - Zuid 

In Zuid is het verslag van de verzoeningscommissie besproken. Er zijn 2 nieuwe bestuursleden en ook 
1 nieuw lid van de Ledenraad. De 1e termijn van mw. K. Jonker is afgelopen en zij gaat nu haar 2e 
termijn in. Dhr. Koelewijn heeft spreektijd gehad. De locaties van inspecties/keuringen zijn besproken 
en dat op 1 juni definitief een besluit daarover wordt genomen. 

     - Noord 
Op 16 april is een vergadering gehouden. Voor de Ledenraad zijn er 2 nieuwe leden. Mw. Rozema 



heeft ingesproken. Ook hier is het verslag van de verzoeningscommissie besproken. 
     - Midden 

In Midden is er een nieuwe secretaris mw. N. van Burk. En voor de Ledenraad 3 nieuwe leden. 
Gesproken is over de inspecties/keuringen en dat de deadline van 1 juni behoorlijk aan de late kant is. 
Ook zijn er vragen gesteld over de I&R registratie. Verder is het verslag van de verzoeningscommissie 
besproken. In de rondvraag zijn opmerkingen gemaakt en vragen gesteld over thuiskeuringen. En het 
predicaat ‘Excellent’ in het predicaatstelsel, waar nu aan gewerkt wordt. 
 

Dhr. Meerburg geeft aan dat het fijn is dat de vergaderingen gehouden zijn en concludeert dat er meer dan 
voldoende besproken is. 
 
5. Jaarrekening 2020 
Vanwege verbindingsproblemen wordt dit punt doorgeschoven. 
 
6. Terugkoppeling voortgang werkgroepen 
Van de voortgang van de werkgroepen wordt het volgende teruggekoppeld: 

- keuring werkgroep 
Mw. Van Praat: het is nog niet duidelijk welke juryleden opgesteld (kunnen) worden. Dat is afhankelijk 
van de keuze voor inspecties of keuringen. Op 1 juni wordt een beslissing genomen. 

      - jury-opleiding 
 De opleiding ligt stil vanwege covid-19. 
      - foktechnische cie 

Dhr. Roeters geeft aan dat de NWR/WPBR volledig bezet is en dat er meer samenwerking is met het 
jurycorps. In de komende week staat weer een gezamenlijke vergadering op de agenda. 
Voor de FTC rasfokkerij is dhr. B. Reinders niet meer beschikbaar. In het besloten gedeelte van deze 
vergadering wordt een kandidaat voorgedragen. 

      - communicatie 
Omdat er geen evenementen zijn is er ook weinig PR. Wat er eventueel wel te delen valt, wordt zoveel 
mogelijk gedeeld op de sociale kanalen. 

       - overige 
 (-) 
 
Extra punten 
In het besloten gedeelte wordt een kandidaat voorgedragen als voorzitter van het jurycorps. 
 

In het najaar staat een heisessie gepland met de centrale vraag: “Waar wil het NWPCS stamboek staan in 
2030 als vereniging?” 
 
In concept zijn er nieuwe statuten en reglementen. Mw. Van Praat heeft de coördinatie daarvan op zich 
genomen. Vanuit iedere afdeling is er een lid betrokken geweest. Op de afdelingsvergaderingen is een korte 
uiteenzetting gegeven door mw. Van Praat over het proces en de totstandkoming. 
 
Een ieder heeft tot 1 juni de tijd om op- en/of aanmerkingen te maken. Dat kan via een Ledenraadslid van de 
eigen afdeling. Deze op- en/of aanmerkingen worden naar het hoofdbestuur gestuurd. Daarna vindt bespreking 
met de notaris plaats en worden op- en/of aanmerkingen eventueel doorgevoerd. Hierna wordt een definitief 
concept door de notaris opgesteld, wat (na goedkeuring van het hoofdbestuur) aangeboden wordt aan de 
Ledenraad. Bij goedkeuring door de Ledenraad gaan de statuten en reglementen terug naar de notaris en 
tekent deze. Samen met een handtekening van leden van het hoofdbestuur, zijn daarna de nieuwe statuten en 
reglementen rechtsgeldig. 
 
De heren Duijts en Breebaart pleiten voor openheid en een brede communicatie. Zo krijgen mensen een kans 
en worden ze niet overvallen. Verder wordt gevraagd hoe omgegaan wordt met vragen en/of opmerkingen. Mw. 
Snel-van Daalen: wij laten mensen weten wat er met hun vragen en/of opmerkingen is gebeurd. 
Dhr. Breebaart geeft nog aan dat er wel gecommuniceerd is over de nieuwe statuten en reglementen, maar dat 
het niet helemaal goed is aangekomen bij veel leden. 
 
Jaarrekening 
Dhr. Peters heeft telefonisch contact met dhr. De Jong. De jaarrekening wordt per pagina behandeld. 
Pagina 5: dhr. Duijts ziet graag een opsplitsing van de juridische- en advieskosten. Mw. Van Zante geeft aan 



dat deze op pagina 19 staat. De kascontrolecommissie (de heren Sloof en Van de Ruit) heeft de jaarrekening 
gecontroleerd en er zijn geen opmerkingen. De vergadering keurt de jaarrekening 2020 zonder opmerkingen 
goed. 
 
Dhr. Peters geeft aan dat het de verdienste van dhr. De Jong is, dat in 4 jaar tijd een bedrag van € 40k is 
toegevoegd aan het eigen vermogen.  
 
7. Rondvraag/Wvttk OPEN gedeelte 
Er zijn geen verdere vragen. 
 
Dhr. Meerburg geeft aan, dat de ingekomen stukken nog behandeld worden in het besloten gedeelte. Daarna 
krijgen de briefschrijvers een formele reactie. 
 
8. Sluiting OPEN gedeelte 
De voorzitter sluit het open gedeelte van de vergadering om 20.50 uur. 


