Algemene Ledenvergadering van de Flatcoated Retriever Club
 Datum
 Aanvang
 Lokatie

Vrijdag 15 maart 2019
19.30 uur
De Camp, sport en cultureel centrum
Bosrand 15-17
3931 AP Woudenberg

AGENDA
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Concept notulen (in nieuwsbrief bijgevoegd)

5. Bestuur
5.1 Voordracht bestuurslid en voorzitter Begeleidingscommissie Tinka Kuipers
5.2 Voordracht bestuurslid secretaris Daniëlle Thiele (aftredend Joukje van Linde)
5.3 Aftreedrooster (Joke van der Leek stelt zich herkiesbaar) is na onderling overleg binnen
het bestuur aangepast omwille van de continuïteit van het bestuur (zie bijlage 1). Met
de voordracht van twee nieuwe bestuursleden is de bestuurssamenstelling conform het
advies van de werkgroep Organisatie.
Leden kunnen conform de artikelen 9.9 t/m 9.12 van de statuten kandidaten tot 7 dagen voor
de datum van de ledenvergadering schriftelijk bij het secretariaat aanmelden, mits
voorgedragen door 1% (=12) van het aantal leden en voorzien van een schriftelijke
bereidheidsverklaring van de kandidaat.
6. Jaarverslag 2018 (in nieuwsbrief bijgevoegd)
Het bijgesloten jaarverslag is dit jaar niet meer een hele lange lap tekst. Aan de hand van de
speerpunten van het meerjarenbeleid (gepubliceerd in Flat Magazine 4 (2018) is het
jaarverslag vorm gegeven in een infografic waarin de belangrijkste informatie per speerpunt
is opgenomen. Tijdens de vergadering zal bijgesloten infografic door de voorzitter
gepresenteerd en toegelicht worden.
7. Financiën 2018.
7.1 verslag van de penningmeester (in nieuwsbrief bijgevoegd)
7.2 Verslag van de kascommissie
7.3 Begroting 2019
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8. Voorstel tot verhoging van contributie naar € 39.50 voor hoofdleden en € 14,- voor
gezinsleden.
Bestuur doet de vergadering het voorstel om de contributie te verhogen. Tijdens de
afgelopen 10 jaar heeft de FRC de contributie gelijk gehouden.
Pauze
9. Aanpassing Verenigingsfokreglement (zie bijlage 2).
Ten aanzien van dit voorstel is de termijn van indiening (6 weken voor de ALV) niet gehaald.
Het is aan de beoordeling van de vergadering al dan niet akkoord te gaan met deze
aanpassing.
10. Meerjarenbeleid
Leden worden uitgenodigd om mee te praten over het meerjarenbeleid van de FRC. Op
flapovers hebben leden de gelegenheid om de speerpunten te becommentariëren en aan te
vullen. Het bestuur evalueert het meerjarenbeleidsplan en neemt de input van de
vergadering daarin mee. Op basis van het meerjarenbeleidsplan worden jaarplannen van de
commissies uitgewerkt.
11. Rondvraag
12. Sluiting

 Introducés dienen conform artikel 14.2 van de Statuten minimaal 10 dagen voor de ALV
schriftelijk te zijn aangemeld bij het secretariaat.
 Agendapunten dienen uiterlijk 14 dagen van te voren ingediend te worden bij het secretariaat
conform art. 17 van de Statuten
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Bijlage 1

Aftreedrooster bestuur

Naam
toegetreden 1e termijn 2e termijn 3e termijn
Sijkje Winter
jul-12
jul-15
jul-18
jul-21
Joukje van Linde jul-12
jul-15
jul-18
jul-21
René La Riviere apr-15
apr-18
apr-21
apr-24
Joke van der Leek apr-16
apr-19
apr-22
apr-25
Ad Ordelman
mrt-18
mrt-21
mrt-24
mrt-27
Saskia Moonen mrt-18
mrt-21
mrt-24
mrt-27
Jolande Luyer
mrt-17
mrt-20
mrt-23
mrt-26
Edwin Kapper
mrt-18
mrt-21
mrt-24
mrt-27
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Bijlage 2 Aanpassing Artikel 4.3.3 van het Verenigingsfokreglement
Geel gearceerde delen zijn de aanpassingen

4.3.3. Oogafwijkingen: ouderdieren moeten conform het ECVO onderzoeksprotocol zijn
onderzocht op oogafwijkingen waarbij de volgende eisen gelden:
a) Het onderzoek moet hebben plaatsgevonden binnen een periode van 12 maanden (1 jaar
voorafgaand aan de dekking.
b) Het advies van het ECVO t.a.v. (mogelijk) erfelijke aandoeningen is bindend, met de volgende
expliciete uitzonderingen;
c) Fokken met ouderdieren met distichiasis is toegestaan.
d) Beide ouderdieren moeten vrij zijn van PRA. Er mag niet gefokt worden met nakomelingen
van lijders aan erfelijke PRA.
e) Beide ouderdieren moeten vrij zijn van Cataract. Voor Cataract Punctata geldt een
uitzonderingsregel; een dier dat lijdt aan Cataract Punctata mag worden gebruikt voor de
fokkerij mits deze gepaard wordt aan een partner die hiervan vrij is. Van het ouderdier dat
lijdt aan Cataract Punctata moet minimaal één eerdere ooguitslag aanwezig zijn waarbij de
hond vrij is van Cataract Punctata.
f) Alle ouderdieren geboren na 1 januari 2017 moeten verplicht zijn onderzocht op Irido
Corneal Angel Abnormality, ICAA. Bij ouderdieren geboren voor 1 januari 2017 dient een van
de ouderdieren vrij te zijn van ICAA, het andere dier kan of: niet onderzocht zijn (geboren
voor 1 januari 2017) of: niet vrij zijn. Het ECVO-advies om het Gonio onderzoek om de 3 jaar
te herhalen geldt. Honden met de uitslag ICAA ernstig word uitgesloten van de fokkerij.
g) Er mag niet gefokt worden met ouderdieren die geopereerd zijn aan erfelijke afwijkingen van
of rond de oogbol.
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