
Algemene ledenvergadering Rasvereniging de Tibetaanse Terriër. 

Datum: 31 maart 2019 - 11.00 uur 

Aanwezig: Sandra en Peter Postma, Ralph de Rooij, Chris en Bianca van Bommel. 

Afwezig met kennisgeving: Alice Mineur, Jorrit Foolen en Patrick v.d. Wielen. 

 

01.  Welkomstwoord door de voorzitter: 
Chris opent de vergadering en heet iedereen welkom.  Chris zit deze vergadering         
voor en Bianca maakt de notulen. Dit i.v.m. afwezigheid van de secretaris.   
 

02. Vaststellen van de agendapunten: 
De agenda wordt vastgesteld conform de opzet. 
 

03. Mededelingen en ingekomen stukken: 
Geen. 
 

04. Vaststellen van de notulen ALV 2018; 
De notulen d.d. 2 juni 2018 wordt unaniem vastgesteld.  
 

05. SvZ contributie 2019 
Op dit moment zijn er 33 leden die nog niet betaald hebben. Na discussie worden de 
volgende acties uitgezet: 
- Ralph de Rooij onderzoekt de mogelijkheden en kosten van een automatische 

incasso zodat we dit probleem in de toekomst mogelijk kunnen tackelen; 
- Sandra en Peter Postma stellen een enquette op om te kunnen onderzoeken wat 

de beweegredenen zijn van “wan” betalers; 
- We spreken af dat er minimaal 3 pogingen worden ondernomen t.b.v. het betalen 

van de contributie voordat leden geschrapt worden als lid. 
 

06. Bestuursbesluit afstammingsbewijzen niet FCI honden en nestafdracht: 
Chris laat het voorbeeld “afstammingsbewijzen” zien aan de aanwezige. Het 
bestuursbesluit wordt geaccordeerd. Zo ook de nestafdracht van € 25,= per nest aan 
de vereniging, met een maximale afdracht van € 50,= per jaar. 
 

07. Nieuws uit de kynologie: 
Chris geeft aan zijn werkzaamheden in rasgroep 9 en de werkgroep Fokkerij en 
gezondheid te hebben opgeschort. Er volgt een discussie over de waarde van 
deelname in de huidige situatie aan beide werkgroepen. Chris geeft aan dat er veel 
gepraat wordt maar weinig besluitvorming plaats vindt. De effectiviteit is zeer laag. 
Chris besluit om zich terug te trekken uit beide werkgroepen. Hij zal een mail sturen 
naar de RvB. 
 

08. Zie punt 5. 
 

09. Rondvraag en sluiting: 
Er zijn geen vragen. Chris bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng. 


