CONCEPT NOTULEN AVS BALV OKTOBER 2017
1.

OPENING
Dhr Reisel heet de leden welkom en meldt de volgende leden af:
De dames Schure, Kubbe, J. v Duyvenbode, Modderman-van Dorssen, van der Velden-de Groot en
de heren Molenaar en Bakker.

2.

INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN
Er wordt voorgesteld aan de leden om het discussiestuk aangaande het incident op de National
Championship show te behandelen aan het einde van de agenda. De vergadering stemt hiermee in.

3.

GOEDKEURING NOTULEN ALV 2017
De notulen worden zonder wijzigingen goedgekeurd.

4a.

WIJZIGING KEURINGSREGLEMENT
Dhr. Reisel licht toe; de exterieurpremiekeuring van hengsten is tot op heden een verplichting om
een deklicentie te verkrijgen. Hengsten kunnen echter niet afgekeurd worden op deze keuring.
Tevens is er tegenwoordig de optie om ter keuring te komen zonder een premie te willen
ontvangen. Daarnaast wordt er een premie gegeven gebaseerd op alleen het exterieur. De premie
vertegenwoordigt al lang niet meer alle kwaliteiten van de hengst en het is onduidelijk waar de
premie nu nog voor staat. Ook wil het bestuur graag het Fokpredicaat een belangrijkere status
geven, maar deze wordt vaak overschemerd door de premie van de hengst. Het bestuur stelt voor
om het keuringsreglement aan te passen om de volgende zaken mogelijk te maken:
1.
Het exterieurkeuren van hengsten optioneel maken, alleen een veterinaire goedkeuring aan
de faculteit in Utrecht en de twee mutatietesten blijven staan als voorwaarden voor het verkrijgen
van de deklicentie
2.
In plaats van "premies", de hengst categoriseren op aanbevolen met 'Ster', aanbevolen en
niet aanbevolen
Verder stonden de C European- en de B National shows nog niet in de puntenlijst voor
fokpredicaten welke gelijk zijn gesteld aan respectievelijk de C International- en de B International
shows. Verder was er een wijziging van hoe te handelen bij onverhoopt e afzeggingenn of conflicts
of interest.
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4b.

WIJZIGING AVS LIJST VAN ONGEWENSTE GEBREKEN VOOR DEKHENGSTEN

Er volgt een uitgebreide discussie waarin duidelijk wordt dat de leden het veranderen van de benaming
premie naar een aanbeveling geen goed plan vinden. De algemene indruk van de diverse opmerkingen is
dat het al dan niet aanbevelen van een hengst op de keuring een te negatieve lading heeft. Dhr. Reisel
stelt voor om dan over de wijzigingen afzonderlijk te stemmen per onderdeel zoals op de agenda is
weergegeven. Mevr. Calis en dhr Kneteman voeren aan dat het voorstel dan te onduidelijk wordt en
adviseren om de rest in een volgende vergadering opnieuw te brengen in een duidelijker voorstel.
Daarop geeft dhr. Reisel aan dat het bestuur het voorstel voor nu zal terugtrekken. In antwoord op de
leden die dan alsnog willen stemmen over dit agendapunt geeft dhr Reisel aan dat dat mogelijk is maar
als het afgestemd wordt, dat het dán niet nogmaals gebracht kan worden in een volgende vergadering.
4C.

INGEDIEND DOOR DE LEDEN: WIJZIGING AVS TARIEVENLIJST
• Opheffing afdracht hengstenhouder per gedekte merrie:
In deze discussie wordt door mevr. Boogaard aangegeven dat dit inderdaad een achterhaalde post is
waar vroeger het AVS deze afdracht moest doorbelasten. Dat is inderdaad niet meer het geval en dus
wordt deze heffing terecht opgeheven.
• Opheffing registratiekosten hengstveulens:
Dhr. Knetemann maakt duidelijk dat het hier gaat om een korting van de administratiekosten voor
registratie van een hengstveulen. Mevr. Boogaard heeft een berekening gemaakt wat de financiele
consequenties zijn; Bij een afschaffing van deze administratiekosten zal bij 60 hengstveulens per jaar
het verlies ca. €2400 zijn. Vanuit de zaal wordt nog gevraagd waarom dit alleen voor de
hengstveulenregistratie zou moeten gelden. Er wordt aangevoerd dat hengstveulens nu eenmaal
moeilijker te verkopen zijn en vaak vanwege de registratiekosten zonder papieren worden verkocht.
De leden stemmen in met een voorlopige afschaffing van de administratiekosten á € 41,97

5a

VERKIEZING VOORZITTER
Er is geen voordracht vanuit het bestuur óf de leden. Het bestuur vraagt om een nieuwe voordracht
te mogen uitstellen tot de a.s. ALV. De vergadering maakt hier geen bezwaar tegen.

5b

VERKIEZING SECRETARIS
• Op voordracht van het AVS bestuur: Mevr. A. Zoutberg
• Op voordracht van de leden: Mevr. I van Wengerden
Nadat beide kandidaten de vergadering hebben mogen toespreken volgt een stemming waarin
mevr. van Wengerden met meerderheid wordt verkozen. Zij wordt welkom geheten in het bestuur
en neemt achter de tafel plaats.
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6.

RONDVRAAG
De rondvraag is met name gewijdt aan het incident op de National Championship show en
de gevolgen daarvan. Een ieder heeft de reacties van het bestuur kunnen lezen via de Digitale
nieuwsbrief en op de AVS website. Na dit incident zijn er naar alle betrokken partijen een
waarschuwing verstuurd om duidelijk te maken dat verbale en fysieke onheuse bejegeningen
onacceptabel zijn binnen de vereniging en dat daar vanuit de vereniging sancties op kunnen volgen
in de toekomst. De lastige situatie was dat er ook iemand bij betrokken was die geen lid was van het
AVS. Daarmee moet de verantwoordelijkheid eerst duidelijk gelegd worden bij het het lid dat deze
perso(o)n(en) meeneemt naar onze evenementen.
Het bestuur heeft anders geen middelen om dit soort mensen aan te pakken. Het enige wat rest is
een persoonlijke aangifte. Ook wordt duidelijk gemaakt dat openbare gelegenheden waar het AVS
haar evenementen houdt maar moeilijk af te sluiten zijn voor buitenstaanders. Uiteindelijk wordt
door de vergadering uit monde van Mevr. van Wingereden en dhr. Martha aanbevolen om een
gedragscode voor leden op te maken waaran dan ook eventuele sancties verbonden kunnnen
worden verbonden. Dhr. Reisel moet constateren dat het triest is dat zoiets nodig is maar het
bestuur zal hier gehoor aan geven.
Een vraag van de leden is of het mogelijk is dat de ALV actie kan ondernomen tegen een bepaald lid
als er van andere leden zelf vragen zijn omtrent het gedrag van dat lid. Het gaat hier niet speciaal
om gedragingen op evenementen van een lid, maar om de gedragingen in het algemeen. Dhr. Reisel
geeft aan dat het bestuur alleen bevoegd is om sancties op te leggen t.a.v. misdragingen, ongeacht
of die direct geconstateerd worden door het AVS of dat die worden aangedragen door leden. Het
bestuur vraagt mensen in dit soort specifieke gevallen e.e.a. op papier te zetten, zodat er, wanneer
er veel klachten over eenzelfde persoon binnen komen, het bestuur in overleg kan treden met het
betreffende lid en eventueel kan overgaan tot sancties. Het is echter niet de verantwoordelijkheid
van de ALV en/of de leden zelf om vanuit dit soort klachten sancties te heffen daar deze taak
statutair is gedelegeerd aan het bestuur.

7.

SLUITING
Om 21:30 sluit dhr. Reisel de vergadering
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