
Aan de leden algemene vergadering,

Beste mede leden,

Ik begin met me voor te stellen voor degene die mij niet kennen:

Ik ben Anita Vankan en ben vanaf september 2018 t/m half mei 2021 lid geweest van de
fokbegeleidingscommissie en tevens heb ik een kennel Uit de Nieuwlandpolder. Daarnaast heb ik in
de werkgroep gezeten waardoor het huidig Vereniging Fok Regelement (VFR) en aanvullend
fokbeleid is opgezet

Laat ik duidelijk zijn mijn visie is dat je moet fokken volgens de regelementen van de vereniging!

Toch ben ik initiatiefnemer voor aanvraag van deze Algemene Vergadering.

Waarom?

Bij het tot stand komen van ons huidig VFR was het motto we gaan niets meer goed keuren of
afkeuren maar we gaan registreren, publiceren, fokkers informeren en de verantwoordelijkheid bij
de fokkers leggen; zo is ook het VFR en aanvullend fokbeleid opgesteld, zie de teksten :

Aanvullend fokbeleid Hoofdstuk 4 laatste alinea; De NVL onthoudt zich van waardeoordelen met
betrekking tot de gepubliceerde nesten. Het  is aan de fokker voorbehouden (en, wanneer ernaar gevraagd wordt,
zelfs verplicht) om pup kopers te informeren over de keuzes voor ouderdieren die zijn gemaakt.

Aanvullend fokbeleid Hoofdstuk 11 2e alinea; De NVL gaat er, bij invoering van dit fokbeleid, vanuit dat
fokkers verstandige keuzes maken  en zal fokkers daarbij faciliteren en informeren. De NVL keurt honden of
combinaties, naar aanleiding van dit beleid, niet goed of af en doet in dat kader geen kwalitatieve uitspraken.

Aanvullend fokbeleid Hoofdstuk 11 4e alinea; Een fokker kan keuzes maken die gericht zijn op de wat
langere termijn en daarbij incidenteel afwijken van de gestelde richtijnen. De NVL wijst er met nadruk op dat het
de bedoeling moet zijn om aan alle richtlijnen te voldoen maar geeft geen waardeoordeel over  de gemaakte
keuzes. Conform het gestelde in hoofdstuk 4, is het aan de fokker om met pupkopers te bespreken waarom voor
een bepaalde combinatie is gekozen. De NVL gaat ervan uit dat fokkers zich tot het uiterste zullen inspannen om
de vermelding “Combinatie voldoet niet aan de richtlijnen” te voorkomen.

Aanvullend fokbeleid Hoofdstuk 12 4e alinea; Het gevolg van deze wijze van scoren is dat honden die niet
geheel perfect zijn toch gebruikt  kunnen worden voor de fokkerij. Daarbij is de keuze van de combinatie van
belang en dient  gestreefd te worden naar een optimale score. Een score 0 is van toepassing voor alle aspecten

waarbij de NVL van mening is dat het onverstandig is het dier te gebruiken voor de  fokkerij.

Deze teksten geven de indruk dat een fokker de keuze heeft om te voldoen aan de regelementen en
hier voor zelf verantwoording moeten afleggen naar hun pupkopers.

Met deze opzet was de verwachting dat de fokkers zich in grote lijnen zouden houden aan de
regelementen en zou de fokbegeleidingscommissie de taak hebben om de fokkers te informeren
over erfelijkheid en gezondheid zodat de fokkers weten waar ze mee bezig zijn, als ze een andere
keuze maakte en zich niet zouden houden aan de regelementen het zo genoemde “buiten de
vereniging om fokken”.

Echter blijkt uit de cijfers van de jaren 2019 en 2020 dat dit niet heeft gewerkt en dan moet je zoals
Theo Meeuwse in de Algemene Vergadering van April 2021 terecht stelde je als vereniging afvragen
zijn we goed bezig en moeten we niet eens nogmaals met de fokkers om tafel, dit was zijn eis
waardoor de punten van VFR en aanvullend fokbeleid van de agenda af gingen en het bestuur
hiermee aan de slag zou gaan.



Waar is het fout gegaan??

I.p.v. ieder kwartaal een fokkers overleg met daar steeds een thema over gezondheid en fokken in te
behandelen, zijn er in die tijd nauwelijks fokkers overleggen geweest en gezondheids- en fokkers
voorlichtingen al helemaal niet op het Schildklierkanker verhaal na op de Algemene Vergadering.

De oorzaak het bestuur( en lees alle besturen die geweest zijn ) zijn alleen bezig geweest met de zaak
Hannes. Natuurlijk hier hadden de leden omgevraagd maar ook heeft de toenmalige voorzitter
uitgesproken op het fokkersoverleg van september 2019 dat de vereniging zich neer zou leggen bij
de uitspraak van de tuchtcommissie van de Raad van Beheer. Dat deze uitspraak door beide partijen
anders werd uitgelegd doet niet ter zake, de voorzitter heeft een probleem het kynologisch
regelement en ons VFR voldoen niet om aan de wensen van de zuster vereniging uit Duitsland te
voldoen en ook onze wetgeving niet. Waardoor de strijd tot op heden doorgaat ondanks de uitspraak
van onze toenmalige voorzitter. Mensen hier moet een mediator ingezet worden dit kan niet en
brengt onze vereniging heel veel schade toe!!

Wat betreft de casus van Theo Meeuwse om met de fokkers te praten daar is een poging toe gedaan
door ons bestuur door een online fokkersoverleg te organiseren via teams, echter de opzet van Theo
zijn brief was luister eens naar de fokkers wat zij willen en koppel dit terug naar de Algemene
Ledenvergadering!! Daar heeft dit fokkersoverleg mijn inziens niet aan voldaan het was een vragen
uurtje waarin maar 1 antwoord gegeven werd door het bestuur dit staat in ons VFR en fokbeleid en is
door de leden bepaald! Nee dit was niet de bedoeling dit is niet luisteren naar je fokkers en
terugkoppelen naar de leden om die te laten oordelen dit is afkappen van zaken.

Wat gebeurd er nu??

Op 4 augustus 2021 zijn alle leden middels een brief op de hoogte gesteld van de plannen die het
bestuur wilde gaan doen.

Op 10 augustus 2021 zijn de fokkers middels een schrijven verzocht om binnen 14 dagen als nog te
voldoen door de betreffende zaken te regelen. (midden in de grote vakantie zo kort termijn?)

Niet alle fokkers hebben kunnen of willen voldoen aan deze eis om diverse redenen maar ook om
wat ik hier boven heb geschreven. Het gaat hierbij om nesten waarvan de sommige honden reeds 3
jaar oud zijn. Waarom wil je dit als nog rechtzetten als bestuur zijnde terwijl dit steeds is gedoogd en
ook de opzet was van dit VFR; iedere fokker is zelf verantwoordelijk en de vereniging oordeelt niet.

Laat mijn mening duidelijk zijn: Moet er gehandhaafd worden; Ja daar sta ik geheel achter.

Maar moet dit dan met terugwerkende kracht als nog gebeuren NEE vind ik niet belangrijk. ( is
gebeurd de verantwoording ligt bij de fokkers)

Wat is wel belangrijk de fokkers informeren en de neuzen de zelfde kant uitkrijgen zodat je een
datum kunt instellen en de fokkers kunt waarschuwen vanaf die tijd gaan we sancties opleggen
indien je een nest fokt die niet voldoet aan de eisen van ons VFR. En vooral luisteren naar wat er
speelt bij de fokkers en niet ze tegen je in harnas jagen.

Op 17 december 2021 (een week voor kerst!) zijn de fokkers die niet aan de eis van de brief op 10
augustus hebben kunnen / willen voldoen een schrijven gehad waarbij hun wordt medegedeeld dat
hun zaak is voorgedragen bij de tuchtraad van de Raad van beheer en ze van voornemens zijn tot
ontzetting uit de vereniging van deze fokkers. Wederom krijgen ze 14 dagen (in voor velen drukste
tijd van het jaar) om bezwaar aan te tekenen voor dit besluit.



Hierbij zijn ook Belgische leden die wel aan de eisen voldoen in België maar omdat ze lid zijn van
onze vereniging is bestuur van mening dat ook zij moeten voldoen aan het VFR. Dus een Duitse reu
hoeft nergens aan te voldoen maar een Belgische wel omdat de eigenaar lid is van onze vereniging??

Fokkers die niet op tijd hebben gereageerd hebben op 5 januari 2022 een brief ontvangen dat hun
lidmaatschap per 3 januari is beëindigd door het bestuur.

Er zijn leden uit de vereniging gezet die reeds meer dan 25 jaar lid zijn en veel gedaan hebben voor
de vereniging die nu in eens uit de vereniging zijn gezet voor 1 overtreding?? Sorry dit gaat me te
ver! Ik mis hier menselijkheid dit lijkt op een dictatuur.

Fouten gemaakt door bestuur !!

Als je wil handhaven, wat ik reeds zei daar sta ik achter, moet je het goed doen, menselijk houden en
sancties opleggen die in verhouding staan met de overtreding.

 Je moet zorgen dat je duidelijk bent naar je fokkers en leden maar ook dat alle neuzen de zelfde kant
opstaan ondanks dat iedereen een eigen visie heeft moet dit kunnen en zal iedereen wat water bij de
wijn moeten doen.

Je moet vooral informeren, duidelijk communiceren en een duidelijk plan van aanpak hebben
waarvan iedereen op de hoogte is en wat gesteund wordt door de meerderheid van de leden.

En je begint bij het begin  en niet bij het einde zoals nu is gebeurd!!

Wat nu??

Ik roep u hierbij op om de sancties opgelegd door het bestuur aan deze fokkers te herroepen en het
bestuur tot inziens te brengen dat Verenigen geen dictatuur is. Het bestuur is gekozen door de leden
om de belangen te behartigen van de leden. Dat is niet alleen op fokkerij gebied maar op alle fronten
maar ik hou het bij de fokkerij.

Want door deze fokkers uit de vereniging te zetten los je totaal NIETS op omdat het Kynologisch
regelement van Raad van Beheer vele male minder eist dan ons VFR. Gevolg de fokker moet iets
meer betalen aan de Raad van Beheer (als ze geen lid zijn van een andere rasvereniging) bij het
melden van het nest maar krijgt gewoon stambomen voor hun pups ook al voldoen ze niet aan de
eisen van de rasvereniging. Je raakt zo als Rasvereniging de controle kwijt over de populatie Duitse
Staande Langharen in Nederland waardoor er op langere termijn veel problemen kunnen ontstaan.

Dus wees wijs zorg er voor dat het bestuur inziet dat de weg die ze nu zijn ingeslagen niet de juiste is
ze zijn op het verkeerde station ingestapt en bereiken zo niet het doel wat ze voor ogen hebben.
Onze mooi ras is hierbij niet gebaat er moet een andere weg gekozen worden.

Anita Vankan




