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Notulen Bijzondere Algemene Ledenvergadering zondag 21 november 2021 
12 aanwezigen, 6 volmachten. 
 

1. Opening. 
Yvonne Schram stelt zich voor als “technisch” voorzitter. 

 
2. Hoor en wederhoor. 

De opgestapte bestuursleden dhr. H. de Winter en mw. A. Uijtdehaag hebben zich gisteren  
afgemeld. Dhr. Corbee heeft zich na zijn opstappen per direct afgemeld als lid, heeft wel een  
uitnodiging ontvangen maar is ook niet aanwezig. 

 
De voorzitter stelt voor dat Ruud zijn verhaal doet. 

 
Ruud begint te vertellen dat hij al enkele jaren webmaster is en in die rol ook vereniging mail-accounts 
aanmaakt, incl. wachtwoord en deze test en dus ook kan lezen. 
In de nieuwsbrieven werd regelmatig gevraagd om vrijwilligers die taken binnen de vereniging wilden 
verrichten. Hij en Maryse hebben zich daar meerdere malen voor aangeboden, maar daar werd nooit op 
gereageerd. 
 
In december vorig jaar werd er een nieuwbrief verstuurd waarin de afgetreden voorzitter Hein de Winter 
aanhaalde dat er gesprekken zijn geweest met de NVSW met het streven om naar één vereniging te 
komen en dat er een intentieverklaring was getekend. Motivatie was o.a. omdat het bestuur meende dat 
het lastig was om vrijwilligers voor de vereniging te krijgen. Dit klopte beslist niet en Ruud heeft Hein de 
Winter daar op aangesproken. 
 
Naar aanleiding van deze nieuwbrief zag Ruud dat Hein van Althuis ook boos was en een zeer boze email 
naar het bestuur had gestuurd. Dit onderwerp had hoe dan ook éérst in een ALV behandeld moeten 
worden alvorens er met de NVSW gesproken zou worden en dat is niet gebeurd. 
 
Sinds begin dit jaar was Ruud als webmaster en aspirant bestuurslid aanwezig bij bestuursvergaderingen. 
Op zijn verzoek is een bestuursvergadering naar voren gehaald (april) omdat Ruud wilde praten over de 
slechte communicatie en gemaakte afspraken die niet werden nagekomen. (zie bijgevoegd verslag welke 
Ruud tijdens de BALV heeft voorgelezen) Vanwege covid is dit een internetvergadering geworden. Ruud 
was kritisch en de toon van de vergadering was heftig. Marijke Verwey is later ingestapt als deelneemster 
van deze vergadering, de bedoeling was dat zij zich vanuit fokkerijzaken zou voorstellen en de opvolgster 
van Joke van Gemert zou worden. Marijke merkte ook de gespannen sfeer van de vergadering.  
 
Op 19 juni werd de ALV gehouden in een hotel in Soest. Hein van Althuis: “Op de ALV is er niets 
geagendeerd over het samengaan. Daar was ik boos over. Er is op de ALV alleen maar gezegd, we 
wachten het initiatief van de NVSW af. We hadden moeten zeggen dat we gewoon moesten stoppen.” 
Ruud Bijloo: “Dat is in de bestuursvergadering wel gezegd.” Hein van Althuis: “Na de ALV kreeg ik van 
Amanda een verwijt dat ik mails aan Ruud had doorgestuurd.” 
 



Ruud haalt de vraag aan die Hein de Winter gisteren (20/11-2021) heeft gestuurd over een aangemaakt 
email adres en legt uit dat dit automatisch is gegenereerd door het website-systeem toen hij het bestuur 
22 augustus (!) een reply gaf op een email.  
Marijke: “Er is besloten om de JHD door te laten gaan. De eerste ruzie is ontstaan over het oeps-nest van 
Hein de Winter. Hein wilde het nest op de JHD hebben en fokkerijzaken wilde dit niet omdat het niet was 
gefokt volgens de statuten/reglementen en als voorzitter moet je je daar ook aan houden. Op de laatste 
bestuursvergadering hebben Ruud en ik alles moeten vertellen over de JHD. Achteraf omdat Hein het 
over wilde nemen.” 
 
Er kwam naar boven dat de JHD heel moeilijk te organiseren was omdat Annette de Winter alle gegevens 
had weggegooid. 
 
Ruud haalt nog enkele voorbeelden aan van wat mis is gegaan. 
 
De heer De Winter heeft nog enkele vragen gesteld aan de BALV.  
 
Hoe kan het dat een geschorst bestuurslid wel zijn taken blijft uitoefenen, terwijl hij geschorst is? 
Wie heeft de inschrijving bij de KVK gewijzigd? 
Waarom is mijn reu niet uitgenodigd op de Jonge Honden Dag, terwijl hij wel is ingeschreven als 
ouderdier van een nest? 
Hoe kan het dat in september een ander e-mailadres is aangemaakt door iemand die officieel geschorst 
is? 
 
Yvonne Schram gaat in op de vragen. Het bestuur kan slechts een voornemen tot schorsing uitspreken. De 
ALV schorst iemand. Resterende bestuursleden zijn bevoegd om een ALV bijeen te roepen. De vereniging 
mag niet stuurloos achterblijven. Bij voorzienbare stuurloosheid moeten resterende bestuursleden zich 
inspannen de benoeming van nieuwe bestuursleden mogelijk te maken om de lopende zaken van de 
rechtspersoon naar behoren waar te nemen. Het oude bestuur is in gebreke gebleven door 
bestuurswijzigingen niet door te voeren bij de Kamer van Koophandel. Joke van Gemert was nog niet 
uitgeschreven, Amanda, Ruud Bijloo en Marijke Verwey waren nog niet ingeschreven. Een bij de KvK 
ingeschreven bestuurslid kan worden gevraagd om het formulier te ondertekenen, waarmee nieuwe 
bestuursleden worden ingeschreven. Ruud Bijloo en Marijke Verwey zijn door de ALV benoemd en 
konden daarom worden ingeschreven bij de KvK.  

 
3. Decharge. 

Decharge kan verleend worden, maar onder voorbehoud van overdracht van de rekening van de ING-
bank en de ledenadministratie aan het nieuwe bestuur. 
Voorstel: Als de BALV het oude bestuur nog geen decharge zou verlenen, dan moet er een nieuwe alv 
worden uitgeschreven. De BALV wordt gevraagd het oude bestuur decharge te verlenen onder 
voorbehoud dat ALLE bescheiden zijn overgedragen aan het nieuwe bestuur en dat de bankzaken goed 
functioneren. De rechtsaansprakelijkheid blijft dus bij het oude bestuur totdat alles goed geregeld is. 

 
4. Voorstellen van leden die zich kandidaat hebben gesteld voor het nieuw te vormen bestuur. 

 
Aangemeld: Hillie van der Meer. 
Hillie stelt zich voor en wil graag in het bestuur. 
 
Joke van Gemert: vertelt het schip graag mee vlot trekken. Ze wil in het nieuwe bestuur toetreden maar 
wil er op een bepaald moment wel weer uit. Yvonne Schram: “Er moet een rooster van aftreden komen. 
Het nieuwe bestuur moet met een voorstel voor statutenwijziging komen omdat na een 1e herbenoeming 
in de statuten geen nieuwe termijn van herbenoeming staat. Er is geen eindtermijn opgenomen.” 
 
Gerda Nijboer: Vertelt eerst bij de NVSW lid geweest te zijn en later te zijn overgestapt naar Onze 
Stabyhoun. Ze is toegetreden tot fokkerijzaken, maar wil nu graag, met haar achtergrond als accountant 
de taak van penningmeester op zich nemen. 
 



Hein van Althuis: vertelt één van de oprichters van deze vereniging te zijn. Hij wil de vereniging graag vlot 
trekken en wil graag in het bestuur en in fokkerijzaken. 
 
Hein van Althuis neemt de rol van Yvonne Schram even over. 
 
Yvonne Schram stelt zich voor. Ze heeft sinds 1,5 jaar een stabij. Ze was eerst lid geworden van de NVSW 
maar gezien de lange wachtlijst is ze bij OS terecht gekomen. Ze wil graag toetreden tot het bestuur. Ze 
heeft een juridische- en financiële achtergrond en ze heeft ook ervaring als voorzitter.  
 

5. Stemming bestuursleden. 
Alle voorgestelde leden zijn bij acclamatie aangenomen als lid van het bestuur. 
 

6. Stemming voorzitter. 
Yvonne Schram is bij acclamatie gekozen tot voorzitter. 

 
7. Sluiting met rondvraag. 

Yvonne Schram: “Kan er informatie op website gegeven worden over hoe een dekreu op de lijst kan 
komen?” Yvonne vraagt verder of keuringverslagen duidelijker geschreven kunnen worden. 

 
Hein van Althuis prijst de JHD en de locatie. 
 
 

Tot slot wordt iedereen bedankt voor zijn of haar aanwezigheid en uitgenodigd om samen nog even wat te gaan 
drinken. 


