Update vanuit het bestuur van de HBC
Op 22 juni 2019 werd de jaarvergadering van de HBC gehouden in Heteren.
Er waren 33 stemgerechtigden aanwezig.
Na de opening van de vergadering werden zowel de notulen als de jaarverslagen met slechts een enkele
opmerking goedgekeurd. De kascommissie presenteerde haar verslag en volgens haar advies verleenden
de leden het bestuur decharge over het boekjaar 2018.
Over de begroting voor 2019 werden enkele vragen gesteld over de budgettering van de aanschaf van
“Zoo-Easy” [zoals in 2018 door de ALV reeds besloten] én de budgettering ten aanzien van te verwachten
extra kosten voor kynologische zaken in 2019. Deze zijn op de begroting niet of slechts in beperkte mate
terug te vinden. De penningmeester gaf aan dat de vereniging dit in principe, gezien haar inkomsten, niet
kan betalen en dat wanneer de leden hiervoor toch geld voor vrij willen maken dat dit uit de reserves
moet komen. Zij gaf ook aan dat dit ook geldt voor eventuele kosten voor juridische bijstand.
De vergadering verklaarde zich daarmee akkoord.
Bestuursverkiezing:
Volgens de nieuwe statuten werd doormiddel van briefjes gestemd.
Mevr. Wannet, in 2018 aangesteld als bestuurslid a.i., was verkiesbaar en werd met ruime meerderheid
gekozen. Mevr. Brings was aftredend en herkiesbaar. Ook zij werd met ruime meerderheid herkozen.
Ook mevr. Akkermans (penningmeester) was aftredend en werd met nagenoeg unanieme stemmen
herkozen. Dhr. van Beek, in 2018 aangesteld als bestuurslid a.i. was verkiesbaar. Hij kreeg geen
meerderheid van stemmen en werd daarmee niet werd gekozen. Tot slot; dhr. Williams was aftredend
en niet herkiesbaar. Dhr. Brings had zich voor deze vacature middels een voordracht door de leden
verkiesbaar gesteld en ook hij werd, ondanks een negatief stemadvies door een deel van het bestuur,
met een ruime meerderheid gekozen.
Voor de vacature van voorzitter, die reeds geruime tijd open staat, werd door zowel het bestuur als de
leden geen voordracht gemaakt zodat deze positie ook na deze vergadering vacant blijft.
Tot slot van de vergadering deed dhr. Broersma – hiervoor aangewezen als afgevaardigde van de HBC verslag van de bijeenkomsten die de Raad van Beheer op 5 en 17 juni 2019 organiseerde over het besluit
houders van dieren, de daarbij behorende nieuwe criteria en de eis van de minister om te komen tot
fokbegeleidingsplannen. De ontwikkelingen op dit gebied volgen elkaar snel op, zo snel dat overleggen
met de leden, doormiddel van een ALV, niet altijd mogelijk is.
Het ministerie heeft tijdspad van maximaal 3 maanden gesteld om tot definitieve afspraken te komen.
Ook daarom heeft het bestuur de leden gevraagd haar een mandaat met betrekking tot de gesprekken
met de Raad van Beheer te verlenen en de gemaakte afspraken in een later stadium aan de ALV voor te
leggen. De eerste vergadering waarin een kleine commissie, met een afvaardiging van 5 verenigingen,
een concept fokbegeleidingsplan zal samenstellen, zal plaats vinden op 4 juli 2019. Daarna zal het
bestuur de leden op de hoogte houden via mailing, Facebook en de website. Daarmee werd de
vergadering gesloten.

Nieuwe ontwikkelingen, maandag 24 juni
2 dagen na de ALV gaven zowel mevr. Heijmans als mevr. Akkermans geheel onverwachts en om voor
hen moverende redenen te kennen dat ze per direct hun bestuursfunctie neerlegden.
Dit heeft tot gevolg dat zij de vereniging achter laten met slechts 3 bestuursleden en zónder dagelijks
bestuur. De overgebleven bestuursleden zijn; mevr. Wannet, mevr. Brings en dhr. Brings. Gezien de
dringende situatie aangaande ons ras hebben zij direct gezocht naar versterking en herverdeling van de
bestuurstaken. Na overleg en conform onze statuten is het bestuur tot de volgende bezetting gekomen:
Bestuur:
Voorzitter a.i.: dhr. J.F. Broersma
Secretaris: vacant en zal worden waargenomen door de voorzitter a.i.
Penningmeester en ledenadministratie: mevr. D. Wannet
Bestuurslid (portefeuille evenementen) en Vice-voorzitter: dhr. H. Brings
Bestuurslid (portefeuille redactie & clubblad): mevr. M. Brings
Bestuurslid (portefeuille kynologische zaken): vacant en zal worden waargenomen door de commissie KZ
Bestuurslid (portefeuille algemene zaken): vacant
Daarnaast werkt het bestuur nauw samen met de volgende commissies:
Kynologische Zaken: mevr. M. Galjaard, mevr. A. Broersma en dhr. F. Wannet
Evenementen: mevr. M. Galjaard, dhr. F. van Wezel en mevr. M. Havinga
Redactie: mevr. A. Broersma en dhr. F. Wannet
-

LET OP: enkele e-mailadressen zijn gewijzigd –

Gezien het grotere aantal vacatures ten opzichte van het aantal bezette posten is het bestuur gehouden
zo snel mogelijk een ALV te beleggen om in die vacatures te voorzien. Mede vanwege de hoge prioriteit
met betrekking tot de fokbegeleidingsplannen én de aanstaande zomervakantie richt het bestuur zich op
een datum aan het einde van het 3e kwartaal van dit jaar.
Mocht u hierover vragen hebben kunt u deze per e-mail richten aan het secretariaat van de HBC:
secretaris@hbc-fransebulldog.nl

