
Notulen bestuursvergadering 2 augustus 2022 
 

Aanwezig: Wim van Vierssen, Albert Boevé, Nanna Pallesen, Michael Pallesen en Nicole Slagmolen 
Afwezig: André Piters 
 

1. Ingekomen stukken 
• Brief over het reglement voor de Europacup. Komt als agendapunt op de ALV.  
• Orweja webinar, verzoek is gedaan om dit op te nemen om later te kunnen kijken. 
• Brief van Max over geregistreerde kennel in NL, waarvan de hondjes in Duitsland 

gefokt worden. Albert en Wim stellen een brief op voor de Raad van Beheer 
hieromtrent. 
 

2. Actielijst:  
A) 2e SJP-locatie, mag er af. 
B) Zooeasy, digitaal doornemen met Erna, Wim, Nicole en Albert. 
C) HiDrive is volledig operationeel, dropbox opzeggen. 

 
3. Concept notulen Bestuursvergadering d.d. 31 mei 2022, geen opmerkingen. Goedgekeurd. 

 
4. Commissie fokkerij en gezondheid 

4.1 Format is nog niet naar gekeken aangezien het nog niet definitief is van de Raad.  
4.2 Enquête, wellicht vragen toevoegen. Concept wordt doorgestuurd aan het bestuur, zodat 

wij ook een mening kunnen vormen. 
4.3 Gebitsafwijking. Wellicht een vraag hierover in de enquête opnemen. 

 
5. Commissie veldwerk 

5.1 Europacup.  
• Afvaardiging is goedgekeurd conform voorstel. 
• Andere rasvereniging kan dus niet zelf inschrijven. Albert schrijft hun een mail 

hierover. 
• Met de huidige afvaardiging zou er € 230,- over van de begroting als bijdrage voor 

kleding. 
• JWR-vergadering is pas in januari weer. 

 
6. Commissie apporteer en zweetwerk 

6.1 Voortgang 
• 4 augustus is de eerste vergadering in de nieuwe samenstelling, verslag volgt 

6.2 SJP Haaften> Organisatie is dit jaar voor de Grote Münsterlander. 
 

7 Commissie exterieur 
7.1 KCM 

• 38 inschrijvingen tot nu toe. 
• Juniorhandling staat niet inde tekst komt een aanvulling op voor de website en 

Facebook. 
• Mailverkeer zou vanuit de mailbox KCM moeten gaan. Gebeurt nu vanuit 

persoonlijke mailadressen. Onduidelijk wie doet wat hierdoor. 
• Jos heeft een geluidsinstallatie aangeschaft voor o.a de KCM. 
• Prijzen is nog geen definitief voorstel voor. 
• KCM voor volgend jaar is men al mee bezig. 

7.2 Jonge Hondenkeuring 
• Volgt t.z.t. 



 
 

8. Commissie evenementen 
8.1 Vizsladag: Evaluatie binnen korte termijn online houden. Punten onder meer: positief 

gevoel, proeven, tijdstippen, barbecue. 
8.2 JBT, laatste dit jaar 22 augustus 
8.3 Wandeling van oktober is bekend. 

 
9. Commissie media 

9.1 Varia deadline 15 november.  
9.2 Website: druk bezig om tot een betere indeling te komen per pagina. Bij voorkeur geen 

verwijzingen onderaan de pagina. 
 

10 Diverse 
10.1 Jaarprijzen puntentelling. Nog niet aan toegekomen. 
10.2 Beleidsplan Chris. Binnenkort gesprek gepland met Chris, Albert en Wim. 
10.3 ALV verslag Raad van Beheer ter info. 

 
 

11 Rondvraag 
• Wat kunnen we met een lid dat zijn hond vlgs horen zeggen mishandeld heeft 

met de gedragscode? Zolang we geen schriftelijke melding hebben kunnen we 
hier niks mee. Als dat wel zo zijn is een aanmaning een mogelijkheid. 

 
11 Volgende vergadering: 26 september in principe 

 
 

  
 


