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Bijzondere algemene ledenvergadering op 25 mei 2019
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In deze nieuwsflits nodigt het bestuur u uit om mede te bepalen hoe we als vereniging
de toekomst ingaan.
Reserveer daarom alvast zaterdag 25 mei in uw agenda om de namiddag te besteden
aan de tweede algemene ledenvergadering in 2019.
Laten we eerst uitleggen waarom het nodig is om weer bij elkaar te komen.
Op 10 februari hielden we in Wageningen de ‘normale’ ALV. Op de agenda stond het
jaarverslag centraal en enkele wijzigingen in het Verenigings Fok Reglement (VFR). Bij
het agendapunt bestuursverkiezing stond herbenoeming van de voorzitter Wim Mein
centraal.
Er waren veel leden aanwezig (23) en er waren 13 machtigingen tot het uitbrengen
van een stem bij het bestuur voorgelegd.
Bij het jaarverslag bleek alom weerstand tegen de stijl, de inhoud en de kwaliteit van
het verslag te bestaan. Die weerstand werd niet onder stoelen of banken gestoken en
uitte zich in diverse bezwaren. Het bestuur stelde voor om de bezwaren te
inventariseren en ze te verwerken in een nieuw concept dat later opnieuw aan de
leden zou worden voorgelegd. Daarmee ging de vergadering akkoord en we maakten
afspraken over termijnen waarop de feedback binnen moest zijn.
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Bij de behandeling van de voorstellen tot wijziging van het VFR kreeg de weerstand weer
de overhand. Het stellen van dezelfde eisen aan beide ouderdieren kreeg geen
meerderheid terwijl het afschaffen van de dispensatieregeling wel de instemming van de
vergadering kreeg. Inzet van de volmachten bleek niet nodig om een meerderheid te
genereren. Aanvullend is afgesproken om alle gekende nesten bekend te maken via de
EVN internetsite met een kwalificatie wel of niet in lijn met het VFR. Dit in opvolging van de
discussies over aangevraagde combinaties waar duidelijk is dat beschikbare data en/of de
prestaties van ouderdieren niet in lijn liggen (of te toetsen zijn) met het VFR.
Diverse leden maakten wel melding van hun ergernis aan de negatieve toonzetting en het
gebrek aan vertrouwen in het bestuur.
Na de pauze is de agenda verder afgewerkt tot aan de bestuursverkiezing. Direct bij de
presentatie van het voorstel om Wim Mein te herbenoemen als voorzitter werd verzocht om
een schriftelijke en dus anonieme stemming. Daar is met het instellen van een stembureau
aan voldaan en de uitslag was als volgt: 16 stemmen tegen de herbenoeming, 9 stemmen
voor en 9 onthoudingen.
De conclusie van Wim was duidelijk. Hij ervoer het gebrek aan vertrouwen zeer persoonlijk
en heeft per direct als zijn EVN functies neergelegd en is ook effectief vertrokken.
Weliswaar heeft het bestuur de agenda verder afgerond maar wel in een bestuurlijke crisis
die de gehele vereniging raakt. Daarover zo meteen iets meer.....
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Direct na deze onverwachte en onvoorspelbare afloop van de verkiezing hebben we u een
Nieuwsflits gestuurd op 12 februari. De optie om nog een ALV te organiseren was ook
meteen duidelijk. Hierin moet in ieder geval het jaarverslag 2018, met daarin verwerkt de
kritiek die er op was, aan de leden worden voorgelegd maar ook een nieuwe
vertrouwensbasis voor het (nieuwe) bestuur.
Voor het voortbestaan van de EVN is ook een serieuze bestuursverkiezing noodzakelijk,
want we zoeken naast een nieuwe voorzitter ook een nieuwe secretaris en wellicht
kandidaten voor nog meer functies. Ieder bestuurslid voor zich moet immers afwegen of al
het vrijwilligerswerk in de EVN wel opweegt tegen deze weerstand en het gebrek aan
vertrouwen dat tijdens deze ALV heel stellig vorm kreeg. Het is vooral de toonzetting en de
stijl waarin de kritiek wordt geuit, en zelfs persoonlijk wordt, die ons tegenstaat. Als gevolg
hiervan heeft de secretaris reeds besloten te stoppen; verder werken aan de ambities EVN
die in 2017 en 2018 breed bepleit zijn door de voorzitter en secretaris is met het ontbreken
aan een constructieve basis bij een deel van de leden niet meer mogelijk. We sluiten niet
uit dat meer bestuursleden zich genoodzaakt zien om terug te treden. Mocht u dus
motivatie voelen en energie willen steken in de vereniging, stelt u zich dan beslist
kandidaat voor een bestuursfunctie.
Inmiddels is de feedback op het jaarverslag ontvangen en verwerkt en zijn we zo ver om
de uitnodiging voor de ALV van 25 mei op te stellen met daarin de oproep voor kandidaten.
Wij hebben echter ook de behoefte om indringend te spreken met de belangrijkste critici.
Dat doen we in de vorm van een consultatieavond om ons beter voor te bereiden op de
ALV. We hebben begrepen dat 11 personen deelnemen aan dit gesprek met het bestuur op
25 maart 2019.
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Centrale thema’s voor de consultatie zijn:
1. Herijking beleid vereniging (vastgelegd in beleidsplan en goedgekeurd door ALV 2018).
2. Kwaliteit van dienstverlening, communicatie, organisatie enz.
3. Wat te doen op korte termijn om weer in beter vaarwater te komen en inventariseren
waar we het vooral over moeten hebben, volgens die leden althans.
Om de handen vrij te hebben en ons te concentreren op de consultatie en de ALV hebben
we besloten even pas op de plaats te maken met de organisatie van wedstrijden en
evenementen. De impact van de actuele situatie mag niet in verdere schade resulteren
richting externe contacten voor wedstrijden vanuit de EVN. Belangrijk is wel dat heel het
bestuur de situatie als onwenselijk en onplezierig ervaart en beslist grote moeite moet
doen om de vereniging draaiend te houden. De liefde voor de honden en de sport wint het
gelukkig van persoonlijk ongemak en frustratie. We wilden u echter wel iets vertellen over
de achtergrond van de tweede ALV. In de tweede week van april krijgt u de definitieve
uitnodiging en de stukken voor onze ontmoeting.
Tot zover even voor nu. Mochten er vragen zijn, stel deze gerust aan het bestuur. Mocht u
kandidaat willen zijn en meer informatie nodig hebben, vraag dat dan ook aan het bestuur.
Wij zien uw verzoek en kandidatuur graag tegemoet.
Met vriendelijke groeten, Jochem, José, Marianne en Ad
Attentie: ieder lid krijgt de concept notulen van de ALV op 10 februari natuurlijk nog
thuisgestuurd met de stukken voor de ALV van 25 mei 2019.
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