
            Verslag Jaarvergadering Lotharingerclub zaterdag 8 juni 2019. 

1. Opening. 

VZ opent de vergadering met daarin een verhaal over de fokkerij en het 80 jarig 

jubileum. Afmelding van erelid  G. Claassen. 

Ingekomen stuk: De gezondheid van Bonne van der Wal is dusdanig dat hij gaat 

stoppen met de fokkerij. Iedereen kan dieren overnemen van hem. Telefoonnummer 

van het contactpersoon via T. Assinck. 

 

2. Notulen van de vorige vergadering. (worden uitgedeeld tijdens de vergadering) 

In de notulen ontbreken twee punten van Jan Benninga NL: 

1)De dank van Jan voor het uitje wat hij en Harco en de vrouwen mochten maken na 

terugtreden uit het bestuur. 2) Jan had aangegeven dat er geen activiteiten waren 

georganiseerd door de club , zoals een technische dag. 

 

3. Verenigingszaken: bestuursvoorstel tot aanpassing Ras standaard. 

Nieuwe doelstellingen t.b.v. standaardaanpassing. Uitleg volgt door de VZ.  

Bij het tekeningbeeld komen een aantal veranderingen denk hierbij aan beenvlek of 

kettingpunt. Aanpassing van het gewicht.  

Bij de groot Lotharinger geen veranderingen. 

Bij de lotharingerdwergen verruimen Min , Max en ideaal gewicht 

Bij de klein Lotharinger is een aanpassing vereist van de gewichtsklasse. 

2.25-2.4 kg= 8 punten 

2.5-2.6 kg = 9 punten 

> 2.7 kg = 10 punten 

Via een bijlage voor Nederland zal deze wijziging worden opgenomen binnen de 

Europese standaard. 

Toelichting door : G. Grooten, J. Benninga, J . Westerlaken, G. Vos, P. Kroone. 

Er wordt gestemd over de standaardaanpassing. Er is een ruime meerderheid voor 

d.m.v. hand opsteken.   

 

4. Financieel jaarverslag 2017/2018. (wordt voor de vergadering uitgereikt) 

De penningmeester geeft hier uitleg over. Wanneer leden twee jaar hun contributie 

niet betalen worden ze geroyeerd.  

De kascommissie bestond dit jaar uit G. Vos en F. van Winden hebben alles 

gecontroleerd en goed bevonden. De vergadering neemt voorstel tot goedkeuring 

over en verleent penningmeester en bestuur decharge voor het gevoerde beleid. De 

nieuwe kascommissie voor de volgende keer bestaat uit G. Vos en G. Mulder. 

 

 

 



5. Verenigingszaken. 

Uitslag van de clubcompetitie. 

1 Sjaak Peters - 2 Anne Meinema - 3 Roel Lode -  4 Henk Grievink - 5 Tonny Assinck 

Eren t.a.v. jubileum 

40 jaar lid: Dhr. Schotman en Dhr. Thoonsen. 

25 jaar lid: dit betreft 25 leden. 

De aanwezige leden hebben hiervoor een oorkonde gehad. 

 

6. Bestuursverkiezing. 

Arie Tieleman is aftredend en niet herkiesbaar. Gezien de huidige samenwerking met 

de nadere speciaalclubs is er op dit moment geen invulling van de vacature 

georganiseerd. Arie wordt tijdens de vergadering benoemd tot erelid van de 

Lotharingerclub. Als dank voor het vele werk binnen het bestuur wordt symbolisch 

een cadeau aangeboden in de vorm van bezoek van de Uberregionale 

Vergleichsschau in Rheinberg met een overnachting. 

Per abuis is de herverkiezing van Klaas van Herk niet geagendeerd  geworden en zal 

dit in  de volgende vergadering worden gedaan en blijft Klaas ondertussen gewoon in 

functie als penningmeester. 

 

7. Rondvraag 

G. Martens. Kunnen/mogen er Nederlandse inzenders inzenden op de scheckenschau 

in Rheinberg. Nadere info zal hierover worden toegestuurd aan Gerrit en ook via de 

website worden gedeeld. 

D. Nicolai. Benoemt de clubdag in Laren in augustus. De Nederlandse Rijnlander- 

eksterkonijn- en japannerclub gaat ook mee in de overgang naar de Europese 

standaard. 

J. Benninga. Tijdens de uitzending van 1 vandaag is er een verkeerd beeld geschetst 

nar buiten toe hoe het er aan toe gaat in onze liefhebberij. Hoe moeten we gaan 

handelen als we visite krijgen.                                                   

Bestuur heeft tijdens de voorbereiding van de Fokkersdag hiervoor contact 

opgenomen met de locatie in Tiel en de KLN om helderheid te krijgen over rechten 

en plichten van elke partij bij de verschillende scenario’s. 

H. Canrinus. De samenstelling van het bestuur , hoort hier geen keurmeester in te 

zitten?                                                                                               

Arie is keurmeester maar als lid van onze vereniging gekozen als bestuurslid. Binnen 

het reglement is geen voorwaarde dat er een keurmeester in het bestuur moet 

zitten. 

         8. Sluiting. 

             Even na 10.00 sluit de VZ de vergadering en bedankt de leden voor hun inbreng en  

             wenst iedereen een prettige keuring toe.  


