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Notulen Algemene Leden Vergadering 30 Oktober 2022 
 

Aanwezig: Marijke Verwey (later), Ruud Bijloo, Maryse Lindeman, Wim vd Berg, 

 Gerard Horrik (later), Wiecher Mulder, Anita Hoogendoorn, Petra Halbertsma, 

 Diane Schiepers 

Afgemeld: Dinie Dinkela, Hillie en Gerrit vd Meer, Yvonne Schram, 

 Joke van Gemert (halverwege omgekeerd), Hein van Althuis, 

 Gerda Nijboer + 3 afm. via mail   

 
Samenvatting: 

➢ We overwegen om de ALV voortaan via Zoom of WhatsApp, op afstand, te houden. 

Bespreekpunt voor een volgend bestuur overleg. 

➢ Contributie 2023 blijft ongewijzigd. 

➢ Begroting. I.v.m. toevoegen fok reglement Wetterhounen moet er rekening worden gehouden 

met een afdracht in 2023 aan RvB van ca. € 165. In 2021 was er geen afdracht ivm een corona 

regeling vanuit RvB. Dit moet in de begroting 2023 wel worden opgenomen (ca. € 2,10/lid) 

➢ Halfjaar verslag Fokkerijzaken door Marijke 

➢ Halfjaar verslag secretariaat door Ruud 

➢ Toetredend tot bestuur: Anita Hoogendoorn en Petra Halbertsma. Anita gaat zich op Jacht en 

fokkerijzaken Wetterhounen e.d. richten. Petra gaat invulling geven aan de functie van 

secretaris. Tevens is zij webmaster. 

➢ Aanpassing statuten: tijdens ALV van april reeds geaccordeerd. Tevens is bij deze de nieuwe 

naam “Friese Hounen Club” (FHC) geaccordeerd. De statuten worden aangepast m.b.t. de 

nieuwe naam, uitbreiding met Wetterhounen en Jacht.

 
  
1. Welkom, opening & vaststelling agenda. 

Hein van Althuis is afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis en kan daarom zijn rol 

als interim voorzitter niet invullen. De secretaris, Ruud Bijloo, neemt zijn functie waar. 

I.v.m. problemen op de weg, aansluiting A50 etc, zijn we later (14.30 uur) begonnen. 

Twee leden komen wat later binnen. Na akkoord bevinding van de aanwezigen wordt dit 

overleg wederom m.b.v. een dictafoon vastgelegd (geen secretaris). 

Door de opgelopen vertraging is het duidelijk dat we voor de volgende keer moeten 

overwegen om de ALV op afstand via WhatsApp of Zoom te doen. Zal worden besproken 

in een volgende bestuursvergadering. 

 
2. Verslag Algemene Ledenvergadering zondag 24 April 2022 

De voorzitter loopt globaal de notulen door. Vraag naar het negatieve resultaat over 

2019 / 2020. Deze is veroorzaakt door het compleet afschrijven van de inventaris, deze 

bleek bij overdracht naar het nieuwe bestuur kapot (printer, kopieer app) dan wel niet 

aanwezig te zijn. Verder geen bemerkingen. Bij deze geaccordeerd. 

 
3. Contributie 2022 e.d. 

De penningmeester heeft geen signalen afgegeven dat we met de huidige contributie van 
€ 30,00/jaar te kort komen. Voorstel dus om de huidige contributie aan te houden.  
 

4. Begroting 2023 

De penningmeester heeft zich i.v.m. privé omstandigheden moeten afmelden. Er is 

derhalve geen actuele begroting.  N.a.v. vragen bij de notulen van de laatste ALV wordt er 

gekeken naar de begroting van begin 2022. Bijdrage RvB staat op nul. Door corona had 

RvB besloten geen bijdrage te heffen. Door bestuurswisseling zijn we in 2021 een aantal 
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leden verloren. Verwachting is dat we dit jaar groeien naar ca 175 leden. Nieuwe leden en 

doordat pup kopers het eerste jaar gratis lid zijn en vervolgens gevraagd worden lid te 

blijven. Tevens wordt er een groei verwacht door het opnemen van de Wetterhoun en het 

activeren van de Jacht. 

De oude begroting 2022 wordt rondgestuurd. Omdat er een fokreglement voor de 

Wetterhounen bijkomt moet er rekening mee worden gehouden dat in 2023 een afdracht 

naar de RvB moet worden gedaan van ca. € 165. 

5. Verslag fokkerijzaken. 

Marijke, voorzitter fokkerijzaken, leest voor uit eigen werk. Zie bijlage jaarverslag 

Fokkerijzaken en Activiteiten. N.a.v. het punt VFR geeft Anita aan dat zij uitgebreid 

onderzoek heeft gedaan naar ED. Zij zal al haar onderzoeksresultaten doorsturen naar 

Fokkerijzaken/Marijke. Het is af te raden om met ED honden te gaan fokken. Vraag van 

Wim, in het kader van verkregen ED, hoe ga je om met potentiële pup kopers met gladde 

vloeren? Anita heeft hier al iets over opgenomen in haar handleiding voor pup kopers. 

Onderzoek naar interesse voor een kleinschalige reu presentatie. Vraag Diane; is het 

mogelijk om bij het strand een wandeling bij Rockanje, dichterbij vanuit België. 

Overall: een goed leuk halfjaar gehad. 

6. Verslag Secretaris. 

Ruud, secretaris, leest voor uit eigen werk. Zie bijlage. 

7. Bestuursleden. 

We verwelkomen Anita als nieuw bestuurslid. Binnen onze vereniging zal zij de 

fokkerijzaken Wetterhounen opzetten. Tevens gaat zij er voor zorg dragen dat alle 

aspecten van Jacht binnen onze vereniging van de grond komen en verder uitgewerkt 

worden zoals wedstrijden, trainingen, workshops etc. Dan worden wij een veldwerkende 

vereniging en mogen wij ook wedstrijden rond de jacht gaan organiseren. 

Petra heeft aangeboden om als webmaster onze vereniging te gaan helpen. In overleg met 

onze webmaster heeft zij afgelopen weken een compleet nieuwe site opgericht. Daar 

geeft zij na de vergadering een demo over. 

Op de vraag of ze ook in het bestuur wil treden heeft zij positief geantwoord en wil ze 

samen met Anita binnen onze vereniging “De Jacht” oppakken. Doordat er binnen onze 

vereniging momenteel (door privé omstandigheden) de rol van secretaris en voorzitter 

moeilijk in te vullen blijkt, wil zij op ons verzoek de rol van secretaris op zich nemen. 

8. Nieuwe verenigingsnaam. 

Tijdens de vorige ALV is reeds besloten om onze naam te wijzigen. Vervolgens is binnen 

het bestuur gekozen om de naam “Friese Hounen Club” (FHC) tijdens deze ALV de leden 

voor te leggen. Alle aanwezigen kunnen zich vinden in de nieuwe naam, bij deze 

aangenomen. 
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9. Vaststellen Statuten wijziging. 

Onze vorige voorzitter, Yvonne Schram, heeft tijdens de vorige ALV een voorstel gedaan 

voor aanpassing van de statuten. Deze zijn nog niet bij de notaris voorgelegd vanwege de 

aangekondigde naamswijziging. Overal waar de oude naam genoemd wordt (Onze 

Stabyhoun) moet dit vervangen worden door onze nieuwe naam. 

10. Introductie Wetterhounen. 

Tijdens onze vorige ALV is een uitbreiding van ons aandachtgebied geaccordeerd en zijn 

de Wetterhounen verwelkomt. Dit heeft gevolgen voor onze statuten. Overal waar nu nog 

Staby, Stabij of Stabyhoun genoemd wordt, moet dit worden vervangen door Stabijhoun 

en Wetterhoun. 

11. Activiteiten Jacht e.d. 

Anita gaat binnen onze vereniging alle aspecten (waaronder speuren zoals zweetwerk 

maar ook mantrailing etc) van de Jacht op de kaart zetten. Om als vereniging wedstrijden 

te mogen organiseren moet jacht ook een doel binnen de vereniging zijn zoals opgenomen 

in de statuten. Daarom zal onder artikel 2 het volgende worden toegevoegd: 

1f. Het in stand houden en verbeteren van de jachteigenschappen van de Friese Hounen 

rassen. 

2e. het organiseren van proeven en wedstrijden zoals club diploma dagen, apporteer 

wedstrijden, zweetspoorproeven en veldwerkwedstrijden.  

Afgesproken wordt dat, zodra binnen de KvK de nieuwe bestuursleden met hun functie 

zijn vastgelegd, Petra en Ruud de aangepaste statuten via een notaris bekrachtigen. 

12. Introductie nieuwe website. 

Na de rondvraag en afsluiting van deze vergadering zal Anita een presentatie geven over 

wat haar boeit en bezig houdt rond Jacht. Vervolgens geeft Petra ons een eerste blik op de 

nieuwe website. 

13. Rondvraag. 

Anita: wil graag van het bestuur alle mail en telefoon gegevens. Ruud gaat dit regelen 

Marijke: Is het mogelijk om de ALV ook op afstand te houden. Is reeds in het begin 

besloten. 

Wim: Heeft de vereniging zich al gemeld bij de Autoriteit Bescherming Persoons 

Gegevens. Indien niet, kan dat heel vervelende gevolgen hebben. Gaan we als bestuur 

uitzoeken en zo nodig regelen. 

 


