OPROEPING ALGEMENE LEDENVERGADERING
Oproeping voor de Algemene ledenvergadering van de S.C.F. “Smooth Collie Friends”, te
houden op
Datum:
: zondag 22 april 2018,
Plaats
: kantine K.C. Nijmegen, Elshofweg 10 te Nijmegen
Aanvang
: 14.00 uur
N.B. 1:
N.B. 2:
N.B. 3:
N.B. 4:

Omdat de voorzitter stipt om 14.00 de vergadering zal openen, wordt u
verzocht ruim op tijd aanwezig te zijn.
Gelieve voor de vergadering de laatste toegezonden nieuwsbrief mee te
nemen.
Op de ALV hebben niet-leden bij uitzondering wel toegang maar geen stemen spreekrecht.
(tekenen presentielijst vanaf 13.30 uur).

AGENDA :
Algemene Leden Vergadering 22 april maart 2017 , aanvang 14.00 uur
1.
2.
3.
4.
5.

Opening van de ALV door de voorzitter
Mededelingen
Notulen ALV 19 maart 2017 ( zie nieuwsbrief 2017)
Ingekomen stukken
Jaarverslag Secretaris ( inclusief Activiteiten commissie, gezondheidscommissie
en redactie)
6. Financieel verslag 2017 en begroting 2018-2019.
7. Bestuursverkiezingen
Aftredend : Mevr. M. Hamstra. herkiesbaar
Een eventuele voordracht van een door de leden gestelde kandidaat dient
uiterlijk één week voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij de
secretaris te zijn ingediend. Een dergelijke kandidaatstelling dient voorzien te
zijn van de handtekeningen van minimaal tien leden en van een schriftelijk
door de kandidaat ondertekende bereidverklaring. Duidelijk dient te zijn
tegenover welke kandidaat men zich verkiesbaar stelt. De functies zullen
binnen het bestuur in de eerstvolgende vergadering worden verdeeld.
8. Controle kascommissie – bestaande uit Penny de Weert en Nicole Smeets.
9. Verkiezing kascommissie. Plus een reserve lid voor de kascommissie.
10. Bestuursvoorstellen
(a) Aanvraag gegevens Raad van Beheer, digitaal geboortes, eigenaren en
gezondheid.
(b) Aanpassen artikel 8 VFR regels afgifte pups, welzijn pups
(c) Meldingsplicht
(d) Controle nesten en sancties
11. Rondvraag
12. Sluiting.

Bijlagen of Toelichting ALV 2018 – SCF-KCC
Voorstel 10a
Voorstel: Aanvragen gezondheidsgegevens, digitale gegevens bij Raad van Beheer
De Raad van Beheer biedt de mogelijkheid om de gezondheidsuitslagen van de diverse
geprotocolleerde onderzoeken te ontvangen.
De Rasvereniging vraagt uw toestemming voor het aangaan van een kosteloze
overeenkomst met de Raad van Beheer voor de ontvangst van de beoordelingsresultaten
van gezondheidsonderzoeken welke worden geregistreerd/uitgevoerd door de afdeling
GGW van de Raad van Beheer.
De rasvereniging zal de beoordelingsresultaten opnemen in haar registratie en erop
toezien dat alle beoordelingsresultaten tevens ter beschikking worden gesteld aan
derden.
Dit houd tevens in dat de Rasvereniging;




Kan overgaan tot publicatie van de resultaten in het verenigingsorgaan;
Een meldpunt kan instellen waar gegevens op te vragen zijn door derden;
Anderszins bekendheid kan geven aan de wijze waarop de resultaten
beschikbaar zijn voor derden.

Toelichting
Voor de vereniging is het van belang om over deze informatie te beschikken, om op deze
wijze verantwoord advies te kunnen geven aan de raad en de leden omtrent de
gezondheidssituaties van ons ras op dat moment.
Advies Bestuur:
Voorstel aannemen en akkoord gaan met de publicatie van deze gegevens op een
daarvoor geschikte plaats.

Voorstel 10b
Voorstel: aanpassen artikel 8 VFR regels afgifte, pups, welzijn pups
Toelichting:
Bestaande regel:
Artikel 8 Regels afgifte pups, welzijn pups
1. Ontwormen en enten: de fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en
inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig
door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De
pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn
van een unieke ID transponder.

Voorstel wijziging:
Artikel 8 Regels afgifte pups, welzijn pups
1. Ontwormen, enten en/of titeren: de fokker draagt zorg voor het deugdelijk
ontwormen, inenten of titeren van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten
en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor
Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en
zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder.
Toelichting: Voor de vereniging is het van belang om over deze informatie te beschikken,
om op deze wijze verantwoord advies te kunnen geven aan de raad en de leden omtrent
de gezondheidssituaties van ons ras op dat moment.
Advies: Akkoord gaan met voorstel, en het aangepaste VFR voorleggen aan de RvB
Voorstel 10c
Voorstel: Meldingsplicht
Toelichting: Voor de vereniging is het van belang om over deze informatie te beschikken,
om op deze wijze verantwoord advies te kunnen geven aan de raad en de leden omtrent
de gezondheidssituaties van ons ras op dat moment.
Advies: Akkoord gaan met voorstel
Voorstel 10d
Voorstel: Controle nesten en sancties
Toelichting: Voor de vereniging is het van belang om over deze informatie te beschikken,
om op deze wijze verantwoord advies te kunnen geven aan de raad en de leden omtrent
de gezondheidssituaties van ons ras op dat moment.
Advies: Akkoord gaan met voorstel

