Pekingees en Dwergspanielclub

Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Pekingees- en
Dwergspanielclub te houden op 21 april 2015 in AC Restaurant ’t Harde, Eperweg 94 8084
HK ’t Harde, T +31(0)525 651 341.
Aanvang: 20.00 uur.
1. Opening
2. Notulen ALV 15 april 2014 (zie hiervoor het laatste clubblad)
3. Mededelingen en ingekomen stukken.
4. Jaarverslag Secretariaat (zie hiervoor het laatste clubblad)
5. Financieel Jaarverslag (dit jaarverslag is na 1 februari 2015 op te vragen bij de penningmeester)
6. Begroting (begroting is na 1 februari 2015 op te vragen bij de penningmeester)
7. Verslag kascommissie
8. Benoeming Kascommissie
9. Vaststellen contributie en overige tarieven.
Het bestuur stelt voor om de contributie te verhogen : de contributie voor 2016 € 27,50, gezinsleden
€ 5,- en buitenlandse leden € 32,50 ,buitenlandse gezinsleden € 5,-. Fokkerslijst € 25,- .
10. Papieren Versie clubblad
Het bestuur stelt voor om het laatste clubblad te vervangen voor een digitaal clubblad.

12. Voorstel tot wijziging Verenigings Fokreglement Griffonnen
13. Voorstel tot wijziging Bekerreglement
14. Uitreiking bekercompetitie
15. Bestuursverkiezing.
16. Rondvraag
17. Sluiting.
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11. Toelichting afwijzing lidmaatschap periode 5 jaar
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Pekingees en Dwergspanielclub
Ad. 12
Op advies van de Raad van beheer stelt het bestuur voor om uit het lijstje van aandoeningen waar niet mee
gefokt mag worden de aandoeningen webbedfeet en knikstaart te schrappen. Dit omdat de fokbasis van de 3
rassen bijzonder smal is en omdat selectie op deze aandoeningen de fokbasis nog verder verkleint, terwijl naar
alle waarschijnlijkheid de aandoeningen geen verdere gezondheidsproblemen met zich meebrengen.
oud
Oud
4.2. Verplicht screeningsonderzoek.
·

webbed feet en knikstaart

Fokkers moeten tegelijk met de dekaangifte aantonen dat beide fokdieren vrij zijn van zowel webbed
feet als knikstaarten, d.m.v. een door een dierenarts getekende verklaring.

4.3.
Aandoeningen: met honden die lijden aan een of meer van onderstaande aandoeningen mag
niet worden gefokt.
Epilepsie
PRA
Cataract
Syringomyelia (alleen de combinaties mogelijk via BVA-protocol art. 4.2)
Webbed feet
Knikstaart

Nieuw
4.2. Verplicht screeningsonderzoek.
·

webbed feet en knikstaart

Fokdieren moeten vóór de dekking worden onderzocht op webbed feet en knikstaarten. Dit onderzoek
is éénmalig en wordt uitgevoerd door een zelfgekozen dierenarts. De dierenarts legt zijn bevindingen
vast in een door hem ondertekende verklaring. Er worden geen consequenties aan de uitslagen
verbonden, het onderzoek wordt gedaan ter inventarisatie. Alle uitslagen dienen opgestuurd te
worden naar het secretariaat om genoemde inventarisatie mogelijk te maken.
4.3.
Aandoeningen: met honden die lijden aan een of meer van onderstaande aandoeningen mag
niet worden gefokt.
•
•
•
•

Epilepsie
PRA
Cataract
Syringomyelia (alleen de combinaties mogelijk via BVA-protocol art. 4.2)
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•
•
•
•
•
•
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Ad. 13
Voor een betere puntentelling en om een duidelijker verschil te maken tussen een hond die alleen 1
uitmuntend heeft behaald en een hond die het RCAC heeft gehaald, stelt het bestuur voor om de puntentelling
als volgt aan te passen.
OUD:
7. Punten kunnen volgens het volgende puntensysteem worden behaald:
-

CAC Kampioenschapsclubmatch 7 punten
Res.CAC Kampioenschapsclubmatch 6 punten
CAC tentoonstelling 6 punten
Res.CAC tentoonstelling 5 punten
1 Uitmuntend 5 punten
2 Uitmuntend 4 punten
3 Uitmuntend 3 punten
4 Uitmuntend 2 punten
Uitmuntend 1 punt
Zeer Goed en lager 0 punten

-

CAC Kampioenschapsclubmatch 8 punten
Res.CAC Kampioenschapsclubmatch 7 punten
CAC tentoonstelling 7 punten
Res.CAC tentoonstelling 6 punten
1 Uitmuntend 5 punten
2 Uitmuntend 4 punten
3 Uitmuntend 3 punten
4 Uitmuntend 2 punten
Uitmuntend 1 punt
Zeer Goed en lager 0 punten

Ad. 15
Mw. M. Dirkx van Schoonhoven is aftredend en niet herkiesbaar.
Mw. R. van de Meulen-Tuinstra is aftredend en herkiesbaar.
Op voordracht van tien leden kunnen kandidaten voor het bestuur worden voorgesteld. Een voordracht dient te
bevatten: de functie waarvoor die persoon kandidaat gesteld wordt, een bereidverklaring van de voorgestelde
kandidaat bij benoeming ook daadwerkelijk zitting te nemen in het bestuur en de volledige namen, adressen en
handtekeningen van de leden die een kandidaat voorstellen. Een voordacht dient uiterlijk 5 maart (datum
poststempel) op het secretariaat van de vereniging binnen te zijn.
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Nieuw
7. Punten kunnen volgens het volgende puntensysteem worden behaald:
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