
ALGEMENE VERGADERING NCTC 2019 
 

Datum   Zondag 28 april 2019 
Locatie  Dogcenter, Jan Stuversdreef 4, 5315 NZ Kerkwijk 
Aanvang  14.00 uur (zaal open 13.30 uur) 
N.B.:   !!! BIJ DEZE VERGADERING ZIJN HONDEN NIET TOEGESTAAN !!!! 
 
Huisregels Dogcenter mbt vergaderingen : 

 We kunnen de huurprijs van een vergadering zo laag houden omdat we er  vanuit gaan dat 
we geen tot weinig schoonmaakkosten hebben, aangezien er bij een vergadering eigenlijk 
geen honden aanwezig hoeven te zijn. Mochten we toch opmerken dat er honden aanwezig 
zijn dan kunnen er huurkosten bij komen. 

 Het is niet toegestaan zelf eten/drinken mee te brengen. 
 
1. Opening 
 
2. Mededelingen/ingekomen stukken 

Artikel 37 statuten : lid 5 : Schriftelijke voorstellen aan de Algemene Vergadering van ten 
minste zoveel stemgerechtigde leden als in het vorige lid worden bedoeld, worden op 
de agenda van de eerstvolgende Algemene Vergadering vermeld indien zij ten minste 
zes weken vóór die Algemene Vergadering bij het bestuur zijn ingediend. Zij worden met 
een preadvies van het bestuur ten minste drie weken vóór de Algemene Vergadering 
aan de leden toegezonden, al dan niet door publicatie in het clubblad. In het kort :  
 

· Leden moeten met 10 of meer tegelijk punten indienen. Eén lid kan dat niet zelfstandig.  
· Voorstellen moeten ook compleet zijn. 
· Voorstellen moeten ten minste zes weken vóór de Algemene Vergadering bij het 

bestuur zijn ingediend.  
· Zij worden met een preadvies van het bestuur ten minste drie weken vóór de Algemene 

Vergadering aan de leden toegezonden, al dan niet door publicatie in het clubblad.  
 
3. Rondvraag 
 
4. Notulen ALV 29 april 2018 
 
5. Jaarverslag 2018 
 
6. Financiën 
a. Financieel jaarverslag 2018 
b. Begroting 2019 
c. Voorlopige begroting 2020 
d. Voorlopige begroting 2021 
e. Verslag kascontrole commissie (dhr J. van Galen, dhr R. Jansen; res. dhr. J. Houben) 
f. Verkiezing kascontrole commissie voor 2019 
g. Vaststelling begroting 2019, voorlopige begroting 2020, 
 voorlopige begroting 2021 
h. Contributie 2020.   
 
Pauze Verkiezing keurmeester KCM 2021 (Scandinavië) 

1 keurmeester; indien nodig aangevuld met 1 NL keurmeester voor de  jongste puppy- 
en puppyklassen. 
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7. Bestuursverkiezing 
 De voorzitter (Yvo Veenis) en commissaris4 (Karin van Grunsven) zijn reglementair 

aftredend en herkiesbaar. 
  

Bestuurslid Carina Roolvink (commissaris1) is tussentijds afgetreden. 
 
Namen van eventuele kandidaten dienen, via schriftelijke aanmelding, 1 week voor de 
Algemene ledenvergadering in het bezit te zijn van de secretaris. Iedere voordracht 
dient ondertekend te zijn door 10 of meer leden en vergezeld te zijn door een 
bereidheidverklaring van de kandidaat. Bij iedere voordracht dient aangeven te worden 
voor welke functie de kandidaat wordt voorgedragen.  

 
8. Patella luxatie / Verenigings fokreglement 
 
a. Mededeling VFR (toegevoegd is het punt over de patella luxatie). 
 
b. Patella luxatie (punten uit fokkersoverleg) 
 Link met de dierenartsen die PL mogen testen 
 Link dierenartsen die shunt-test mogen doen, buiten Utrecht 
 Jaarlijks overzicht uitslagen PL op de website, liefst op een besloten gedeelte van de 

website/of in het CN.  
 
9. Puppy adviesprijs 
 Voorstel vanuit de fokkersvergadering van 13 oktober 2018 : 
 adviesprijs € 950,00 à € 1.000,00 
 
10. Sluiting 
 
 
 
 
De stukken ter onderbouwing van de diverse agendapunten zullen uiterlijk 3 weken vóór de 
vergadering via de website beschikbaar zijn. Ook kunnen leden deze opvragen bij de secretaris 
die ze op verzoek kosteloos toe zal zenden. 
Het jaarverslag en het financiële jaarverslag inclusief begrotingen zullen op de Algemene 
Vergadering voor de leden beschikbaar zijn. 
 
Aansluitend na de vergadering volgt de uitreiking van de borden/bekers en biedt het bestuur de 
aanwezigen een hapje/drankje aan. 
 
 


