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Algemene Ledenvergadering 2020 

Datum: 29 maart 2020 

Tijd:  14.00 uur 

Locatie:         Cultureel & Vergadercentrum H.F. Witte, Henri Dunantplein 4, 3731 CL De Bilt 

 

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. Wij hebben de heer R. Mengerink bereid gevonden om onze 

dagvoorzitter te zijn. 

Agenda 

1. Opening vergadering en vaststellen van de agenda 

2. Notulen ALV d.d. 17 februari 2019 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

4. Jaarverslag 2019 secretaris 

5. Jaarverslag 2019 penningmeester 

6. Verslag kascommissie 

7. Decharge penningmeester/ het bestuur over het gevoerde beleid 2019 

8. Begroting 2019 en vaststelling mandaat 2020 

9. Samenstelling kascommissie 2020 

10. Wijziging Verenigingsfokreglement  m.b.t. ECVO onderzoeken* 

11. Wijziging eisen voor vermelding bij het seniorenbestand** 

12. Wijziging voorwaarden voor nestvermelding en vermelding als fokker op de website van de 

vereniging*** 

13.  Activiteiten 2020 

Jonge Honden- en Familiedag 

Kampioenschapsclubmatch 

Wandelingen 
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14.  Toelichting voormalig voorzitter op zijn vroegtijdig vertrek 

15. Bestuursverkiezing.  

Er zijn drie vacatures. De positie voorzitter is vacant, en er zijn twee posities als algemeen 

bestuurslid. 

Op dit moment is er voor de vacature ‘voorzitter’ nog geen nieuwe kandidaat vanuit het 

bestuur. Het bestuur draagt als kandidaten voor de twee posities als algemeen bestuurslid 

mevr. K. van Gompel-Hoeks en mevr. A. van Leeuwen voor. 

Kandidaten en tegenkandidaten kunnen tot zeven dagen voor de vergadering schriftelijk bij 

het secretariaat worden ingediend, voorzien van de handtekeningen van tien leden.  

16. Uitreiking oorkondes Nederlands Kampioenen 2019 

17. Wheaten Top Tien 2019 

18. Rondvraag 

19. Sluiting van de vergadering 

De financiële stukken en het jaarverslag van het secretariaat kunnen twee weken voor de 

vergadering opgevraagd worden via secr@wheaten.nl.  

 

Toelichting  

Agendapunt 10: Wijziging Verenigingsfokreglement m.b.t. ECVO onderzoeken* 

2.6.   Gebruik buitenlandse dekreuen: oud : Wanneer een lid van de vereniging voor een 
dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een 
door de FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken, dan dient deze te voldoen aan de 
gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden. De controle of de dekreu 
aan de eisen van dit fokreglement voldoet, is een verantwoordelijkheid van de fokker.   

2.6.   Gebruik buitenlandse dekreuen: nieuw Bij het gebruik van een reu die ingeschreven is 

in een buitenlands stamboek dat door de FCI is erkend, geldt de voorwaarde dat de reu vóór 

de dekking moet hebben voldaan aan vergelijkbare gezondheidseisen zoals deze door deze 

rasvereniging in Nederland gevraagd worden. De controle of de dekreu aan de eisen van dit 

fokreglement voldoet, is een verantwoordelijkheid van de fokker.   

 

4. GEZONDHEIDSREGELS  

 Opmerking: conform de adviezen van ECVO is er onderscheid gemaakt in niet mee fokken en 

optioneel, zoals tijdens het fokkersoverleg van 16.02.2020 besproken. 
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4.3  Aandoeningen.   

4.3.1 Met honden die lijden aan een of meer van onderstaande aandoeningen (erfelijke 

oogafwijkingen) mag niet gefokt worden:   

  

 Membrana Pupillaris Persistens (MPP) Mpp- Lens,  

MPP- cornea, MPP- lamina 

 Persisterende Hyperpl. Tunica Vasculosa Lentis/ Primair Vitreum 

(PHTVL/PHTV) graad 2 - 6,  

 Cataract (congenitaal), 

 Retina Dysplasie (RD) totaal,  

 Hypoplasie/Micropapilla, 

 Collie Eye Anomalie,  

 Entropion/ Trichiasis  

 Ectropion / Macropblepharon 

 Cornea dystrophie  

 Cataract (niet congenitaal) : 

corticaal,  

post.pol., 

ant. Sut.l.,  

nucleus,  

anders dan punctata,  

 Lensluxatie (primair),  

 Retinadegeneratie (PRA).  

 

4.3.2. Nieuw: Het fokken met de onderstaande aandoeningen is optioneel, 

maar in zeer ernstige gevallen wordt het fokken afgeraden. 

 MPP Iris- Iris 

 Distichiasis 

 PHTVL/PHTV Grad 1 

 Cataract (niet- congenital) punctate 

 

  

4.3.2 Fokken met distichiasis wordt afgeraden, maar is toegestaan onder 

de volgende voorwaarden:  

- Maximaal een ouderdier mag lijder zijn van distichiasis of uit een 

combinatie komen waaruit een bekende lijder van distichiasis is 

voortgekomen,  

- De oogonderzoeken van beide ouderdieren mogen niet ouder zijn 

dan 12 maanden,  

- Er mag alleen gefokt worden met een lichte vorm van distichiasis 

(niet met matig of ernstig),  

- De fokker draagt ervoor zorg dat alle pups rond de leeftijd van 

anderhalf jaar een oogonderzoek krijgen,  
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- De fokker is verplicht de puppyeigenaren te informeren dat een van 

de ouderdieren lijder is van distichiasis,  

- De rasvereniging zal het voorkomen van en het fokken met 

distichiasis zorgvuldig monitoren.   

  

Agendapunt 11: Wijziging eisen voor vermelding bij het seniorenbestand** 

Om in aanmerking te komen voor dit bestand moet een Wheaten aan de volgende eisen 

voldoen (zoals op onze website vermeld): 

- Twaalf jaar of ouder 

- In Nederland binnen de vereniging gefokt 

- De eigenaar of fokker moet lid van onze vereniging zijn. 

Het voorstel is om de tweede eis te laten vervallen.  

Agendapunt 12: Wijziging voorwaarden voor nestvermelding en vermelding als fokker op de 

website van de vereniging*** 

Voorwaarden voor nestvermelding op de website van de vereniging  

- Nieuw: Nestvermelding op de website van de vereniging vindt plaats op vrijwillige basis. 

-Nieuw: Nestvermelding vindt niet plaats, als de dekmelding later dan drie weken of de 

geboortemelding later dan tien dagen bij de vereniging ontvangen zijn. 

 

Voorwaarden voor vermelding op de fokkerslijst op de website van de vereniging  

- Nieuw: Vermelding als fokker op de website van de vereniging vindt plaats op vrijwillige 

basis. 

 

 


