Nieuwsflits EVN
Nieuwjaarswandeling 13 januari
Beste leden,
Allereerst wenst het bestuur van de EVN alle leden een prachtig nieuw jaar toe!

In deze nieuwsflits
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Denkt u aan de nieuwjaarswandeling op 13 januari? Dit keer gaan we wandelen op de
Ginkelse heide bij Ede. Een prachtig losloopgebied waar onze honden zich heerlijk
kunnen uitleven. We verzamelen tussen 10.30 en 11.00 uur. Om 11.00 uur starten we
met de wandeling. De wandeling duurt ongeveer 1 uur. Voor hele jonge honden is deze
wandeling niet zo geschikt. Het adres is Driebergweg te Ede. Sommige navigatie
kunnen deze weg niet vinden. Zie ook het plattegrondje op pagina 22 in de laatste
nieuwsbrief van december 2018.
Na afloop steken we over naar pannenkoekenhuis De Langenberg voor een kop snert.
Er is voldoende parkeergelegenheid bij de Langenberg, echter de honden moeten in
de auto blijven.
De kosten voor de snert zijn voor rekening van de vereniging.
Wil u er zeker van zijn dat er een stoel en snert klaarstaat? U kunt zich nog
steeds aanmelden voor de wandeling via evenementen@epagneuls.nl
Namens de evenementencommissie,
Hanneke Dijkman
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Behaalde resultaten
Per abuis zijn in de vorige nieuwsflits de resultaten van Brentley (Benno) vom Wietesch
niet opgenomen, u vindt deze alsnog hieronder:
-

Nederlands kampioen 2018
Kampioensdiploma 2018
Beneluxwinner 2018, 1e Excellent Working Dog
WDS Excellent

- Vereins-Schweißprufung (20 st, 1000 m. lang, ¼ liter Schweiß), 2e prijs
- VGP Preis. 1 met 306 punten
- “Die Bringtreueprüfung”
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Ledenvergadering 10 februari 2019
Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van de Epagneul Vereniging
Nederland
Datum:
Plaats:
Epagneul Vereniging Nederland

Tijdstip:

10 februari 2019
Hotel-restaurant Nol in ’t Bos
Hartenseweg 60
6704 PA WAGENINGEN
11.30 tot 14.00 (aanvang vergadering 12.00)

Het bestuur van de EVN nodigt u van harte uit om de Algemene Vergadering bij te
wonen.
Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen van de ALV 2018
4. Jaarverslag EVN
5. Jaarverslag penningmeester (maakt deel uit van het jaarverslag)
6. Jaarverslag pupbemiddeling, evenementen en Zoo Easy (maakt deel uit
jaarverslag)
7. Verslag kascommissie over 2018
8. Benoeming kascommissie
9. Begroting (maakt deel uit van het jaarverslag)
10.Vooruitblik 2018 incl. voorgenomen wijziging in VFR (maakt ook deel uit van het
jaarverslag)
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Vervolg, Ledenvergadering 10 februari 2019

Epagneul Vereniging Nederland

Art VFR 6.1 Verplichte werkgeschiktheidtest
In Nederland geregistreerde ouderdieren moeten in het bezit zijn van een
certificaat waaruit blijkt dat ze hebben voldaan aan een werkgeschiktheidtest
die heeft plaatsgevonden onder auspiciën van Epagneul Vereniging
Nederland (EVN).
6.1.1 Bij het vorige lid geldt dat tenminste één van de ouderdieren in het bezit
dient te zijn van een officiële kwalificatie behaald op een veldwedstrijd,
in binnen- of buitenland, bedoeld om het “staande hondenwerk“ van de
hond voor het schot te beoordelen en/of van een SJP-diploma, bedoeld
om de bruikbaarheid van een jachthond voor het werk ná het schot te
beoordelen.
Ook een certificaat van het welslagen voor de officiële TAN (Test
d’Aptitudes Naturelles) behaald in Frankrijk bij de Franse rasvereniging,
de “Club des Epagneuls Picards et du Pont-Audemer” (CEPPA), of
behaald bij de één der Franse rasverenigingen voor de Épagneul
Français, voldoet als werkgeschiktheidtest, evenals de BICP (Brevet internationale de
chasse pratique)
9.3 In bijzondere gevallen kan de vereniging bij een besluit met betrekking tot het
toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR, indien de
belangen van het ras daardoor worden gediend. Een besluit op basis van dit
lid wordt met redenen omkleed naar de leden van de vereniging
gecommuniceerd. Een verzoek op basis van dit artikel dient minimaal één
maand voorafgaand aan de dekking door de fokker schriftelijk bij het bestuur
van de vereniging te zijn ingediend.
Bron: Verenigingsfokreglement EVN
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Vervolg, Ledenvergadering 10 februari 2019

Epagneul Vereniging Nederland

Wijzigingsvoorstel VFR door het bestuur van de EVN:
Het bestuur van de EVN heeft op zijn vergadering van 06 mei 2018 besloten tot
wijziging van het Verenigingsfokreglement en doet daartoe het onderstaande voorstel
aan de algemene vergadering van 10 februari 2019:
Artikel 6.1.1. wordt als volgt gewijzigd:
6.1.1. Bij het vorige lid geldt dat beide ouderdieren tenminste in het bezit dienen
te zijn van een officiële kwalificatie behaald op een veldwedstrijd, in binnen- of
buitenland, bedoeld om het “staande hondenwerk“ van de hond voor het schot te
beoordelen en/of van een SJP-diploma, bedoeld om de bruikbaarheid van een
jachthond voor het werk ná het schot te beoordelen.
Ook een certificaat van het welslagen voor de officiële TAN (Test d’Aptitudes
Naturelles), of bij een jachtgeschiktheidstest zoals BICP, behaald in Frankrijk bij
de Franse rasvereniging, de “Club des Epagneuls Picards et du Pont-Audemer”
(CEPPA), of behaald bij de één der Franse rasverenigingen voor de Épagneul Français,
voldoet als werkgeschiktheidtest. Daarnaast voldoet een certificaat van het
welslagen voor een officiële Verbands Jugend Prüfung (VJP), op voorwaarde
dat de bijbehorende schotvastheidstest werd doorstaan met de aantekening
“niet schotgevoelig”.
Artikel 9.3 (dispensatieregeling)
Het bestuur stelt voor om artikel 9.3 te laten vervallen.
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Vervolg, Ledenvergadering 10 februari 2019

11. Overeenkomst met Raad van Beheer voor delen informatie
Overeenkomst met Raad van Beheer voor het delen van uitslagen conform
onderstaande tekst:
Epagneul Vereniging Nederland

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.
12. Bestuursverkiezing:
Volgens rooster van aftreden is de heer Wim Mein en hij stelt zich herkiesbaar
Tot het opmaken van een voordracht zijn zowel het bestuur als tien (10)
stemgerechtigde leden bevoegd. Een voordracht van tien (10) stemgerechtige leden
moet ten minste drie (3) weken voor de vergadering bij het bestuur worden ingediend.
Deze voordracht wordt door het bestuur tenminste twee (2) weken voor de
vergadering aan de leden schriftelijk meegedeeld.
Nieuwsflits EVN
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Vervolg, Ledenvergadering 10 februari 2019

Epagneul Vereniging Nederland

13. Uitreiking Verenigingswisselprijzen op basis van reglement
Leden die voor de verenigingswisselprijzen in aanmerking willen komen wordt verzocht
om vóór 15 januari 2019 ALLE uitslagen die zij in 2018 met hun hond hebben behaald
aan het secretariaat te sturen via info@epagneuls.nl. Buitenlandse kwalificaties dienen
vergezeld te gaan van certificaten of aantekening in werkboekje.
14.
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Agenda 2019 (onder voorbehoud)
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13 januari

Winterwandeling

Ede/Ginkelse Heide

10 februari

Algemene vergadering

Wageningen

23 februari

BVT

Eexterveen

10 april

Veldwedstrijd jeugd

Angeren

20 april

Veldwedstrijd openkl.

St. Annaland

Mei/juni

Introductiedag ZooEasy

n.n.b.

10 juni

National d’Elevage 2019

n.n.b.

17 augustus

SJP

Liempde

September

Veldwedstrijd openkl.

Haamstede

September

Veldwedstrijd openkl.

Kruiningen

September

Veldwedstrijd

n.n.b.

Oktober

Clubdag

Nieuwegein

Oktober

Veldwedstrijd Frankrijk

Criel sur Mer
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Contributie 2019
Denkt u nog aan de contributie 2019?
Voor 2019 is de contributie ongewijzigd, zou u zo vriendelijk
willen zijn deze aan de EVN over te maken. Voor diegene die
reeds vooruit hebben betaald, dank!
Bankgegevens Rabobank IBAN NL62 RABO 0109 9985 88
t.n.v. EVN.
Graag in de omschrijving van de betaling lidmaatschap 2019
en aantal leden vermelden.
Wilt u nu al de contributie overmaken via een Tikkie?
Gewoon lid
Wil je me € 30,00 betalen voor "EVN Contributie 2019" via
https://tikkie.me/pay/qkklfmq8te8msh3vtqqe
Gezinslid
Wil je me € 15,00 betalen voor "EVN Contributie gezinslid
2019" via
https://tikkie.me/pay/9cjn1ga1qoha42pjbn31
Jeugdlid
Wil je me € 10,00 betalen voor "EVN Contributie jeugdlid 2019"
via
https://tikkie.me/pay/aio1lam11untjn4qvc7s
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