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Zondag 5 maart 2017 

Algemene Ledenvergadering 

 

Tijd:   15.30 uur 

Locatie:        Cultureel & Vergadercentrum H.F. Witte 

Adres: Henri Dunantplein 4, 3731 CL De Bilt 

 
Algemene Ledenvergadering 2017 

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor de Irish Softcoated Wheaten 

Terrier “De Wheatens”, opgericht in 1976, nodigt alle leden hierbij uit tot het 

bijwonen van een Algemene Ledenvergadering. 

Agenda 

1. Opening vergadering en vaststellen van de agenda 

2. Notulen ALV d.d. 16 oktober 2016 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

4. Jaarverslag 2016 secretaris 

5. Jaarverslag 2016 penningmeester 

6. Verslag kascommissie 

7. Decharge penningmeester/ het bestuur over het uitgevoerde beleid 2016 

8. Begroting Jubileumweekend 

9. Begroting 2017 en vaststelling mandaat 2017 

10. Samenstelling kascommissie 2017 

11.  Voorstel tot wijziging van het VFR m.b.t. het aantal dekkingen voor een reu: 

Oude artikel: 

VFR Art. 2.4: Aantal dekkingen: 

Er zijn geen beperkingen aan het aantal geslaagde dekkingen welke een reu per 

kalenderjaar of gedurende zijn leven mag verrichten. Als geslaagde dekking 

geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en is 
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ingeschreven in het NHSB. NB1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet 

worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan 

van een geslaagde dekking. NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu 

voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een “dekking”. 

Nieuwe artikel: 

VFR Art. 2.4: Aantal dekkingen: 

De reu mag maximaal drie geslaagde dekkingen per kalenderjaar verrichten 

met een totaal van maximum twaalf geslaagde dekkingen gedurende zijn leven. 

Deze regel geldt voor dekkingen in Nederland. Als geslaagde dekking geldt een 

dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en is ingeschreven 

in het NHSB. NB1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden 

ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een 

geslaagde dekking. NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor 

kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een “dekking”. 

12.  Procedure voor herplaatsingen herzien en indien gewenst, wijzigen: 

Het bestuur stelt voor om vanaf nu de volgende regel te hanteren en de 
bijdrage van 25 € te laten vervallen: 

De Nederlandse Vereniging voor de Irish Softcoated Wheaten Terrier “De 
Wheatens” biedt een contact platform voor mensen die hun Wheaten willen 
herplaatsen en mensen die op zoek zijn naar een herplaatser. 

De uiteindelijke  “herplaatsing” is uitsluitend een zaak tussen de oude en de 
nieuwe eigenaar. 

De Vereniging “De Wheatens” aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de 
door de eigenaar aan de nieuwe eigenaar verstrekte informatie over 
(eventuele) gedragsproblemen en (eventuele) gezondheidsproblemen van de 
te herplaatsen hond.   

Ook de financiële afhandeling van de herplaatsing valt buiten het bereik van de 
Nederlandse Vereniging voor de Irish Softcoated Wheaten Terrier “De 
Wheatens”. 

13. Gedragscode voor Leden: Evaluatie en indien gewenst, aanpassing  

14. Bestuursverkiezing. Aftredend zijn dhr. Peter van Gerven (voorzitter) en mevr. 

Mariella van Niekerk, beiden stellen zich herkiesbaar en worden namens het 

bestuur voorgedragen. Tegenkandidaten kunnen tot zeven dagen voor de 

vergadering schriftelijk bij het secretariaat worden ingediend, voorzien van de 

handtekeningen van tien leden.  
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15. Uitreiking oorkondes Nederlands Kampioenen 2016 

16. Jubileumjaar 2017: verslag jubileumcommissie 

17. Wheaten Top Tien 2016 

18. Rondvraag 

19. Sluiting van de vergadering 

 

 

Toelichting agendapunt 11: 

 de graad van verwantschap onder de pups, geboren binnen onze vereniging in 

de laatste drie jaar, is hoger dan de aanbevolen verwantschap binnen een ras, 

volgens de wetenschap https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-

hond/handboek-fokken-van-rashonden-omgaan-met-inteelt-en-verwantschap/  

hoofdstuk 2, samenvatting op pagina 50. 

Een uittreksel uit  https://www.houdenvanhonden.nl/nieuws/reactie-op-

volkskrant-artikel-rashondenfokkerij/ : 

Vervolgens beschrijft Wassenberg dat de problematiek van de doorgeslagen hondenfokkerij 

groter is dan alleen het fokken van rashonden. Wat die problematiek behelst, benoemt 

Wassenberg niet concreet. Hij volstaat met het benoemen van het risico dat populaire reuen te 

veel ingezet worden voor de fokkerij, waardoor de genetische basis te smal wordt en de kans op 

erfelijke afwijkingen toeneemt. Juist binnen de stamboomhondenfokkerij is veel aandacht voor dit 

risico, dat ook wel bekend staat als het popular sire syndroom. Het is juist om die reden dat veel 

rasverenigingen een dekbeperking in hun fokbeleid hebben opgenomen. Om te voorkomen dat 

de genetische basis te smal wordt, zijn in Fairfok ook andere maatregelen benoemd zoals het 

inzetten van honden van een ander ras binnen de fokkerij (outcross).   

Toelichting agendapunt 13: 

Gedragscode, zijn er aanpassingen nodig of gewenst m.b.t. bijvoorbeeld respect 

tegenover andere leden en collega-fokkers, en uitingen op persoonlijke titel of 

algemeen op sociale media 
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