Notulen van de 11e Algemene Ledenvergadering op 15 juni 2019
1. Opening
De vergadering werd geopend door Jan Dirk en hij heet iedereen van harte welkom in deze
volle zaal. Een bijzonder woord van welkom aan onze ereleden, erevoorzitters, leden van
verdienste maar ook aan collega bonden. Wat fantastisch dat vanuit de NBS drie personen
Thom Laming, Han van Doorn en Dennis Meesters aanwezig zijn en namens de NBvV
afgevaardigden Henk Wal en Klaas Snijder. Klaas Snijder is ook voorzitter van de Entente
Sparte Geflugel geworden, van harte gefeliciteerd, en ook een woord van welkom aan
Wobbe Bouma namens Aviornis.
Ook alle afgevaardigden van de commissies, Pa’s, verenigingen van harte welkom. De zaal is
haast te klein.
Helaas zijn er dit verenigingsjaar ook een aantal mensen overleden. Door de namen te
noemen van Jo Dommerholt, Henk Houpst, Ad Boks, Pieter Boskma, Joop Tieks, Jo de Rooy,
Henk Zwakenberg worden alle overledenen met een moment stilte herdacht.
Vorig jaar zijn een aantal besluiten genomen waaronder een bijna compleet nieuw
hoofdbestuur. Dit heeft ons erg geholpen om na te denken over wat we de komende jaren
willen gaan realiseren als hoofdbestuur en om te voorkomen dat we van alles willen
oppakken en over drie jaar moeten zeggen dat we eigenlijk niets hebben bereikt. Dit was
geen gemakkelijk proces en komen hier nog op terug met het meerjarenplan.
We hebben ook gezien dat we een actieve groep mensen zijn bij elkaar, bijna ieder lid is wel
betrokken bij een bestuur, commissie, tentoonstellingsbestuur enz. en als bestuur hebben
we daar heel veel respect voor en we willen voor deze mensen een hele diepe buiging maken
voor alle tijd die door jullie worden ingevuld en breng dit ook over op jullie leden.
Naast de liefhebberij, die je hebt aan het fokken van dieren, is het eigenlijk een heel mooi
sociaal gebeuren. Je ontmoet elkaar en de hobby helpt mee aan sociale contacten te
behouden. De hobby helpt mee dat we dicht bij de natuur blijven en dat we fysiek en vitaal
blijven en oud kunnen worden. We zijn met dieren en de natuur bezig en is het veel meer
dan alleen maar kennis van onze dieren. Nogmaals namens het bestuur een hele diepe
buiging en heel veel respect voor wat de leden allemaal voor ons doen.
1e Hobby op lange termijn.
Zo nu en dan haalt Jan Dirk foto’s of tekst uit de krant over dat iets niet meer mag met
dieren. En we echt in versnelling moeten omdat onze hobby onder druk staat. Dit heeft te
maken met wet en regelgeving, die deels uit Europa komt en hoe groepen kijken naar het
houden van dieren en hoe wij met de dieren omgaan. We zijn niet zo goed bezig geweest in
het verleden hoe we met onze hobby zijn omgegaan en de wereld om ons heen. Wij moeten
als de wiedde weerga een verpakking maken, maar we weten nog niet hoe en daarvoor
nodigen wij mensen uit om mee te denken ook met de andere bonden zodat de verpakking
acceptabel is en blijft.
2e De wet en regelgeving waar we mee worden geconfronteerd.
Daar hebben we het laatste jaar best wel veel last van gehad zoals de Landelijke Inspectiedienst van Dieren (LID) en een uitzending van SBS bij iemand over vogels waar een hele
discussie werd gevoerd of die meneer bedrijfsmatig is enzovoorts. We sluiten onze ogen niet
en zijn bij de Dierenbescherming geweest om uitleg te geven van wie wij zijn en wat wij
doen. Het was een bijzonder positieve bijeenkomst. Zij zitten er helemaal niet zo negatief in.
In juli hebben Jan Dirk en Harry een gesprek met de LID om ook te vertellen wat we doen
want ze kennen ons niet. We proberen met dit soort clubs in gesprek te komen om uitleg te
geven over wat we doen.

Het ministerie van Landbouw daar kom je niet zomaar binnen.
Een afspraak is moeilijk te maken. Zijn we wel een serieuze partij? Naar aanleiding van de
uitzending van Een Vandaag heeft de Minister gezegd dat ze met de sector in gesprek wil.
Afgesproken is dat Jan Dirk Nijkamp, Klaas Snijder en Wobbe Douma met de Minister in
gesprek willen gaan over een aantal onderwerpen waaronder het doden van dieren. Dit
hoort bij de hobby. Om verschillende reden gaan dieren dood en dit zal besproken worden.
Ook namens de NBS wordt dit besproken en hoe we onze hobby uitoefenen en welke regels
we hiervoor hebben. De uitnodiging is verstuurd maar we hebben nog geen reactie gehad.
Vogelgriepdossier zal aan de orde komen: gelukkig hebben we een goed tentoonstellingsjaar
gehad zonder vogelgriep. Gelukkig is het virus rustig gebleven.
Afgelopen december zijn Harry Arts en Jan Dirk Nijkamp verordonneerd om bij LNV te komen
samen met de NvWA en de beleidsmedewerker van LNV. Het onderwerp was dat KLN een
tentoonstelling wil houden als er vogelgriep bij een professionele houderij is uitgebroken.
Hoe kunnen we dan toch van het landelijke verbod afkomen. Afgesproken is hoe zou je voor
alle diergroepen toch een show kunnen houden in bepaalde gebieden in Nederland. Dit was
aan de ene kant een hoopgevend gesprek en aan de andere kant een ingewikkeld gesprek
omdat als je nadenkt over de regels dan zijn er heel veel regels en dan wordt alles
uitgesloten en de discussie ging over de vraag van NvWA hoe je dan moet handhaven. Het is
niet te handhaven en daar hebben we voorgesteld dit zelf te gaan doen. Hierop gingen we
naar huis, echter tot op heden is er niets meer gebeurt. We proberen steeds weer in contact
te komen met LNV over hoe we verder gaan met deze discussie. We schieten niet echt op
met dit dossier. We gaan daar ook weer met de werkgroep aan de gang om dit geregeld te
krijgen.
Dieren en welzijn willen we de komende tijd op gaan inzetten met menskracht en de bonden.
Meerjarenplan: we willen voorkomen dat we niet verzanden in de zaken. Niet alles kan
gedaan worden. Het plan is een prioritering en inhoudelijk gaan we met elkaar in gesprek.
Bedrijfsvoering gaan we op orde brengen. Deze is al op orde maar we willen deze
toekomstbestendig maken. We zijn veel dank verschuldigd aan Piet Bouw en maken een
diepe buiging voor hem voor het vele werk wat hij doet.
Hoe treden we naar buiten toe? De website is op dit moment voor de leden en niet voor een
leek. Hierop moeten we ons voorbereiden evenals op Sociaal Media.
Onze hobby is niet alleen om een prijs te winnen maar juist het in stand houden van al die
rassen en diversiteit. De rassen evolueren en daar zit dus ook een belangrijk welzijnselement
in. Met extremiteiten (“designdieren”) moeten we oppassen.
3e prioriteit is dat we een onderdeel van Europa zijn. Jan Schop is voorzitter van sectie cavia’s
geworden en Klaas Snijder var sectie vogels. We zijn goed vertegenwoordigd in Europa en
Jan Dirk Nijkamp stelt voor om bij de volgende ALV de mensen aan het woord te laten die
nauw betrokken zijn bij de Entente. Wij willen met deze mensen in gesprek over bijv. het
Europees keuren, de Europese standaard enz. Wij zijn een van de oudste bonden en hebben
veel kennis en kunde in huis.
2. Ingekomen stukken
Er zijn afmeldingen binnengekomen van N. van Wijk, W. Smelt, G. Dermois, J.A. van Laar,
D. Van Doorn, E. Fikkert, I. Pos, K. Mollema, A. van der Heijden, Nut en Sport Oldenzaal,
W.C. Kok, L. van Bochoven, J. Renes, T. Selten, NRC & WNC, Barnevelderclub, Zijdehoenclub,
J.J.H.W. Hagemans, J. de Vries, Stichting Zeldzamehuisdierenrassen, K. v.d. Hoek, H. Timmer
en A. Hertog
E-mail van PA Groningen: ze maken bezwaar tegen de procedure van voorstel B en D.
E-mail van de Noordshow: zij gaan een eendaagse show houden voor de cavia’s tijdens de
a.s. Noordshow.

3. Benoeming stembureau
Gerrit de Gooijer en Henk de Klein worden benoemd.
4. Notulen van 16 juni 2018
Er zijn geen op of aanmerkingen en Evert van de Waerdt wordt bedankt voor het maken van
de notulen.
5. Eren en waarderen
We vinden het belangrijk dat we mensen kunnen eren en zijn bereid naar de verenigingen te
gaan als daar mensen geëerd worden. Geef ze daarom ook op.
Jan Bosch zal foto’s maken voor het Kleindier Magazine. Als iemand bezwaar heeft dat de
foto geplaatst wordt, geef dit dan bij Jan Bosch aan. René Hut zal een verslag van de
vergadering maken voor het Kleindier Magazine.
Bart en Jan Dirk zullen samen de mensen eren en waarderen.
Allereerst wordt Henk Bolder naar voren geroepen. Henk is 50 jaar penningmeester bij Ons
Ideaal te Nunspeet, hij gaat met dieren naar verzorgingstehuizen in de buurt en heeft zo vele
taken binnen de vereniging uitgevoerd. Henk wordt voorgedragen als Lid van verdienste en
de vergadering gaat hiermee akkoord.
Alexander van Ittersum en Jan Jore van de BKU-club worden naar voren geroepen. Zij krijgen
de PR prijs voor het Moorkopproject. Ze hebben de kleurslag op een hoog niveau gebracht.
Er zijn nog 5 personen die de Moorkop fokken.
Daarna wordt Wim van Dongen naar voren geroepen. Wim heeft cavia’s gefokt en de Satijnin de kleur Ivoor. Jaar op jaar had hij goede dieren. Hij heeft kennis van de dieren en weet ze
altijd showklaar te maken. Hij heeft de wil om de beste te willen zijn. Wim krijgt de
fokkerprijs van het jaar.
Als laatste wordt Anneke Vermeulen naar voren geroepen. Anneke heeft veel betekend voor
KLN op het gebed van de cavia’s en kleine knagers. Ze is keurmeester, heeft in verschillende
commissies gezeten en zit ze nog. Ze heeft ruim 40 jaar cavia’s en ze wordt voorgedragen als
Erelid van KLN. De vergadering gaat hiermee akkoord.
Helaas konden een paar personen niet aanwezig zijn en zij zullen op een ander moment
geëerd worden.
6. Jaarverslag secretaris
Deze is akkoord.
7. Financiële verslagen van de penningmeester
a. Jaarrekening 2018
Men kon tot een week voor de vergadering vragen stellen en dat is niet gebeurt.
Evert van de Waerdt licht toe dat de inkoop van het Kleindier Magazine is gewijzigd. Tot
2016 zat het KM nog niet bij de contributie maar vanaf 2017 zit de contributie verweven
in het KM. We kunnen nu anders gaan inkopen. Een fiscalist is bezig om hierover
afspraken te maken met de belastingdienst.
b. Kascontrole
De heren De Vries, Tenbergen en Nijboer hebben op 6 mei de jaarrekening
gecontroleerd. Ook de penningmeester Evert van de Waerdt en voorzitter
Jan Dirk Nijkamp waren hierbij aanwezig. Alles is correct, volledig en zorgvuldig
bijgehouden.
c. Verlenen decharge 2018
De kascontrole geeft een pluim aan de penningmeester Evert van de Waerdt en
decharge wordt verleend aan het bestuur.
d. Benoeming kascontrole lid

De heer J.J.G. Kooiman wordt de opvolger van de heer De Vries.
Tonny Oomen vraagt of er geen reserve kascontrole lid moet zijn. Dit is niet het geval
omdat er drie personen zijn.
8. Financiële verslagen NKP en FB 2018
Er zijn geen bijzonderheden.
9. Bespreking verslagen diverse commissies 2018
a. Nederlandse Kleindierenpublicaties BV
b. Standaardcommissies
c. Examencommissies
d. Opleidingen
e. Dierenwelzijn & Wetgeving
De verslagen zijn doorgenomen, er waren geen vragen of opmerkingen en ze zijn
vastgesteld.
Punt e. Dierenwelzijn & Wetgeving komt Harry Arts nog op terug met een presentatie
onder punt 13A.
10. Bespreking overige verslagen
a. Dispensaties
b. Merkenbureau
c. Ringenbureau
Ook deze verslagen zijn doorgenomen, er waren geen vragen en ze zijn vastgesteld
11. Behandeling bestuursvoorstellen
a. Wijziging statuten
Uitslag van de stemming is voor.
Noot van het bestuur Ondanks dat er massaal voor is gestemd kan de statutenwijziging
niet worden doorgevoerd omdat het vereiste quorum niet is gehaald. Er waren geen 2/3
van het maximaal uit te brengen stemmen op de vergadering aanwezig.
b. Meerjarenplan 2019-2020
De afdeling Groningen heeft een brief gestuurd met bezwaar op de procedure die
gevolgd wordt. Ze hebben een aantal punten van het meerjarenplan ingediend die niet
zijn verwerkt in het plan. Ze hebben een aantal punten op het meerjarenplan ingediend
die niet zijn verwerkt in het plan.
Jan Dirk Nijkamp heeft op deze brief gereageerd dat we in oktober en februari het plan
hebben besproken tijdens de Raad van Advies. We hebben meer dan 20 reacties
binnengekregen. Het plan is geen visie over 20 jaar maar om voor de komende 3 à 4 jaar
voortgang te kunnen boeken. Wat staat ons te doen en we hebben alleen prioriteiten
voorgelegd. Nu moet prioritering en richting aangegeven worden. We gaan met de
mensen om de tafel die gereageerd hebben om de reacties te bespreken en dan wordt
inhoudelijk meer richting gegeven. Daarna worden waar nodig is de stukken voorgelegd
aan de algemene ledenvergadering. We willen wel vooruit.
Het meerjarenplan is een levend document en we stellen nu de prioriteiten vast en waar
nodig gaat het naar de algemene ledenvergadering voor besluitvorming.
De afgevaardigde van de afdeling Groningen, de heer van Lune, geeft aan hier geen
genoegen mee te nemen en geeft aan het voor te leggen aan de commissie juridische
zaken en geschillen.
De voorzitter betreurt het dat op deze wijze de afdeling Groningen omgaat met een
verschil van inzicht, maar het staat de afdeling vrij om naar de commissie te gaan.

Voor de goede orde er is een ruime meerderheid voor het meerjarenplan en daarmee is
het meerjarenplan aangenomen (zie uitslag onderaan verslag).
c. Vaststelling contributies 2020
Reijer Schothorst van EPV vraagt waarom de contributie omhoog moet terwijl er zoveel
geld op de rekening staat. 2e vraag is dat hij graag een onderbouwing ziet wat de
beleidsvoering gaat kosten. Jan Dirk Nijkamp geeft aan dat als we naar de gewone
uitgaven kijken we geld tekortkomen. Uit de contributie moet het geld komen vandaar
de verhoging. De NKP-gelden zijn voor extra activiteiten. De begroting moet gedekt zijn
door de contributie. Het ledenaantal daalt en het zou al heel mooi zijn al we dat van 6%
naar 0% kunnen brengen. We kunnen wat aan de kostenkant doen. De commissies
kosten geld en bij een dalend ledenaantal blijven de kosten van de commissie hetzelfde.
Evert van de Waerdt zet alle vrijwilligers van NKP in het zonnetje. Medewerkers van de
NKP doen veel werk tegen een onkostenvergoeding en de advertentieopbrengsten
houden het model gezond.
Ook dit voorstel is aangenomen (zie uitslag onderaan verslag).
d. Raming 2019 (herzien) en 2020
De raming is ook goedgekeurd en aangenomen (zie uitslag onderaan verslag).
12. Behandeling voorstellen afdelingen en verenigingen
V1. Aanpassing ROT en RVT inzake beoordeling, predicaten, punten
Dit voorstel is niet aangenomen. (zie uitslag onderaan verslag)
V2. Wijziging taakomschrijving gedelegeerden inzake bezoeken van tentoonstellingen
Dit voorstel is niet aangenomen. (zie uitslag onderaan verslag)
V3. Wijziging ROT/RVT paragraaf 2 lid 2
Dit voorstel is aangenomen echter moet het voorstel nog behandeld worden bij de NBS
voordat de wijzigingen doorgevoerd kunnen worden. (zie uitslag onderaan verslag)
Ruud Swaap vraagt hoe het zit met de stemming van de speciaalclub NCC. Zij worden
niet uitgenodigd voor de Raad van Advies en is niet aangesloten bij een PA?
Jan Dirk Nijkamp geeft aan dat er een gesprek met NCC en KKV zal komen om te kijken
hoe we hier mee om moeten gaan. Volgende keer kan er een voorstel ingediend worden.
13. Bestuursverkiezing
1. Verkiesbaar: Esther Witteveen
Esther Wiiteveen is met een ruime meerderheid gekozen en neemt plaats achter de
bestuurstafel (zie uitslag onderaan verslag).
13a. Presentatie Dierenwelzijn door Harry Arts
Harry geeft aan dat er veel overleg plaats heeft gevonden met het Ministerie over de
Vogelgriep maar er zijn nog steeds geen antwoorden gegeven.
Hij waarschuwt de mensen om niet te veel dieren uit België te halen. Deze dieren worden
namelijk niet gecontroleerd of ze geënt zijn.
Anneke Vermeulen is toegevoegd aan de commissie Dierenwelzijn & Wetgeving.
De entverplichting voor konijnen voor het seizoen 2019-2020 blijft nog van kracht. Daarna
zullen we kijken hoe we hiermee verder gaan. Er zijn fokkers die zeggen dat ze minder jongen
fokken nav de enting. Er zal een cursus opgezet worden intern of extern samen met de
Vogelbonden over hoe om te gaan met onze dieren.
Er wordt nog een flyer voor de oorspronkelijke duiven gemaakt.

Bij de Noordshow zal een welzijnsonderzoek gedaan worden naar de konijnen.
We zullen voor de externe communicatie/media een woordvoerder moeten hebben.
Anneke Vermeulen doet het verzoek om voorzichtig te zijn met het realiseren van een
cursus. Zij vraagt ook wie de opdrachtgever is voor het onderzoek bij de Noordshow. Dit is de
Faculteit Diergeneeskunde, Noordshow en dierenbescherming. KLN zal ook een gedeelte
financieren.
Hans Puttenstein merkt op dat alleen spuiten niet de oplossing is. Voeding is erg belangrijk.
Harry Arts is het hiermee eens, minder antibiotica maar meer op de voeding letten.
De werkgroep zal ook meer aandacht hebben voor huisvesting en verzorging.
14. Rondvraag
Jos Jansen van de Gelderlandshow vraagt waarom er twee gedelegeerden zijn aangewezen
voor de show. En waar moet het vraagprogramma dan naar toe gestuurd worden?
Het vraagprogramma moet naar beide gedelegeerden. Johnny geeft aan dat de gedelegeerde
op een grote show meer moet doen. Arie Hagedoorn merkt op dat de Noordshow drie
gedelegeerden krijgt. Dit is voortgekomen uit de ontwikkelingen bij de grote shows die niet
allemaal goed verlopen.
Co Korsuize vraagt of er al wat meer bekend is over de eindkeuring bij de Noorshow?
Gerard Schenkel geeft aan dat het besluit van FB buiten de reglementen om is genomen. Zij
zijn druk bezig met de voorbereidingen en de keurmeesters zullen goed geïnformeerd
worden. Info zal via het vraagprogramma gaan. De aanpassingen zullen met beleid en
zorgvuldigheid worden uitgevoerd. Reden om de eindkeuring aan te passen is het
dierenwelzijn, dat ze niet meer zo vaak omgedraaid worden bijvoorbeeld Roel Schraa merkt
op dat de KKV nog niet geïnformeerd is. Dit zal nog gebeuren.
Reijer Schothorst van EPV vraagt hoe onze bond denkt over het vakbekwaamheidsbewijs. Per
1 juli 2020 moet dit geregeld zijn. Het watergeven van konijnen op de tentoonstelling is nu
nog met bakjes, hoe wordt dit in de toekomst geregeld met flesjes? Jan Dirk Nijkamp
antwoord wel of geen controle is niet van belang maar lees de reglementen hoe je moet
handelen. We hebben altijd een verantwoording. Harry Arts merkt op dat we de zaken al
goed voor elkaar hebben want bij iedere tentoonstelling moet een dierenarts aanwezig zijn.
Hij ziet toe op welzijn, ziekte, enting enz. We zullen nog wel meer mensen moeten opleiden
die ook naar de konijnen tentoonstellingen kunnen gaan. Dieren moeten toereikend voorzien
zijn van voer en water. Het reglement is hiervoor aangepast. Er zal een stappenschema
gemaakt moeten worden.
Piet Bouw vraagt of het mogelijk is om toch een gedrukt jaarboek uit te brengen. Dit jaar is
dit niet gedaan en hij vindt dit jammer want niemand heeft nu het boekje gelezen. Jan Dirk
Nijkamp geeft aan dat we dit niet zullen doen mede dat dit een bezuiniging betreft en vorig
jaar besloten is het boekje niet te drukken.
Wim Voskamp stelt voor om de KLN-prijzen af te schaffen zodat je het tatoeëer- en
ringengeld niet meer hoeft in te brengen. 80% is opbrengst ringen en 20% is voor de konijnen
daarnaast worden ook veel buitenlandse dieren ingezonden. Jan Dirk Nijkamp dankt hem
voor de opmerking en zal de suggestie meenemen.
Evert Jan Eikelboom vraagt hoe het zit met de zeldzame Nederlandse rassen als men de
Europese standaard gaat invoeren. Bart van der Vlis geeft aan dat er nog veel onduidelijkheid
is. Er zullen uitzonderingen komen maar we moeten proberen aan te sluiten bij Europa. Het
is een proces dat jaren zal duren.

Thom Laming geeft aan dat het land van het ras de standaard bepaalt. Hij bedankt tevens
KLN voor de uitnodiging. Er zijn veel ware dingen gezegd. De hobby maakt dat je groter en
rijker wordt. Zonder de hobby had hij de mensen in de zaal niet gekend. Wij moeten onze
hobby uitdragen. Hij ziet uit naar de samenwerking betreffende dierenwelzijn. Hij feliciteert
het bestuur dat nu voltallig is met name de dames.
Jan Dirk Nijkamp heeft nog twee bossen bloemen en geeft er een aan Betty de Gooijer die
erg veel werk verzet met betrekking tot de registratie van merken van konijnen en een aan
Erna Sanders. Hij is blij met haar als secretaris.
15. Sluiting en datum volgende ALV
De voorzitter Jan Dirk Nijkamp sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn of haar
inbreng en nodigt iedereen uit voor de lunch. De volgende ALV staat gepland op 20 juni
2020.

Uitslag stemming ALV 15 juni 2019

Totaal

Stemmen Aantal aanwezig
5928,9
3.548
59,8%
Voor

Tegen

Aantal via PA
2.756
46,5%
Blanco
Volmacht

Onthouding Totaal

Jaarrekening 2018

3.309

0

147

3.456

92

Decharge bestuur

3.369

0

87

3.456

92

Lid kascontrolecommissie

3.465

0

10

3.475

73

A. Wijziging statuten

3.323

34

74

3.431

117

B. Meerjarenplan 2019 – 2020

2.769

218

444

3.431

117

C. Vaststelling contributies 2020

2.640

825

10

3.475

73

D. Raming 2019 (herzien) en 2020

2.880

200

376

3.456

92

V1. Aanpassing ROT en RVT inzake beoordeling, predicaten,
1.292
2.018
punten

119

3.429

119

V2. Wijziging taakomschrijving gedelegeerden

1.210

2.010

211

3.431

117

V3. Wijziging ROT/RVT paragraaf 2 lid 2

2.018

1.141

270

3.429

119

1. Esther Witteveen

3.354

50

71

3.475

73

