
Notulen:   

Bijzondere Algemene Leden Vergadering Border Collie Club Nederland 

 

Datum: 21 September 2015 

Locatie: Harbor House, Almere 

 

Aanwezig:    

L. Wignand (voorzitter ) 

E. de Jong (notulen)  

D. Lagerwaard (organisator) 

Totaal 41 leden conform presentielijst  

 

Afmeldingen: Anky Scheepers, Kelly Hogeslag, Margreet de Kleer-Klote, Inger 

Schram, John Jansen, Carola Jansen-de Jager, Marjo IJpelaar, Annemiek 

Klouwers, Samantha Hoepel, Petra Hootsmans, Malou Kenters, Monika van der 

Helm, Jacqueline van den Bent, Edwin Davelaar, Arrianne Dreves 

 

 

Opening:  

 

De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur en heet de aanwezigen 

welkom.  

 

Er zijn 41 aanwezigen, 3 hiervan zijn niet stemgerechtigd, doordat de 

lidmaatschapsprocedure nog niet volledig is afgerond. De voorzitter geeft verder 

aan dat er aan alle eisen van artikel 37 en 38 van de statuten van de BCCN is 

voldaan betreft de procedure om deze BALV te organiseren en om een interim 

bestuur te kunnen kiezen deze avond.  

 

Vaststelling van de agenda: De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

1.Vorming bestuur c.q. interim bestuur. 

 

De voorzitter van deze vergadering geeft aan, dat er aan alle eisen is voldaan 

betreft de procedure om een interim bestuur te kunnen kiezen deze avond. Dit is 

dan ook een vereiste, zodat de wedstrijden in alle disciplines doorgang kunnen 

vinden en dat alle overige vragen vanuit een bestuur beantwoordt kunnen 

worden.  

 

De stemming zal als volgt in zijn werk gaan. In een korte pauze, kan een ieder 

zich deze avond kandidaat stellen. Na een voorstel ronde, kunnen de leden hun 

stem uitbrengen. Het benoemen van dit interim bestuur moet schriftelijk 

gebeuren. Er zijn 3 personen aanwezig, die bevoegd zijn om de stemming te 

begeleiden. Van de 38 stemgerechtigden, moet een kandidaat minimaal de helft 

van de stemmen, plus een extra stem hebben verdiend. Dit betekend dat een 

kandidaat in dit geval minimaal 20 stemmen moet hebben om deel te nemen in 

dit interim bestuur. 

 

Hierop zijn er 6 aanmeldingen gekomen. Na een voorstel ronde en vragen van de 

leden aan de kandidaten is er gestemd door 38 leden. Deze stemming, heeft als 

gevolg dat de volgende personen zijn gekozen om in het interim bestuur plaats te 

nemen: Antoon Coensen -  30 stemmen ; Maco Hoogenboom – 30 stemmen ; 

Esther de Jong  - 33 stemmen ; Leendert Wignand – 29 stemmen. Dit gekozen 

interim bestuur zal de vergadering verder begeleiden en overgaan naar punt 2 op 

de agenda. 

 

 



 

 

2.Voortgang BCCN activiteiten waarborgen in de breedste zin van het   

woord. 

 

Het interim bestuur besluit dat de wedstrijden in alle disciplines doorgang moet 

hebben.  

 

Op 7 september 2015 heeft er een handlers vergadering in de discipline 

schapendrijven plaats gevonden. Hier is o.a. besproken hoe de handlers de 

voorlopige voortgang zien. De wedstijden zijn nu gecanceld en daar is zorg over. 

Jos Ariaans legt uit wat er besproken is. Hij geeft aan dat 5 mensen zich 

aangemeld hebben om in de COWS plaats te nemen en de wedstrijden te 

begeleiden, zodat deze door kunnen gaan. Ook zijn er werkgroepen bedacht om 

zich te buigen over de huidige statuten en reglementen en een samenwerking 

met de DSDS. 

 

Het interim bestuur benoemd de groep van 5 mensen die in het verslag van de 

handlers vergadering vermeld staan, om de taken uit te voeren. Er van uit 

gaande dat er een juiste terugkoppeling plaats vindt naar het bestuur.  

 

Danique Lagerwaard geeft aan haar werkzaamheden per direct bij de BCCN op te 

zeggen. Dit betekent dat de discipline behendigheid nu niet bemand wordt. Dit is 

een uitdaging voor de komende wedstrijden in deze sport. Er zijn geen 

aanmeldingen vanuit de leden in de zaal om te helpen in de CBCA. Dit onderwerp 

zal op zeer korte termijn nader bekeken moeten worden om ook de wedstrijden 

in deze tak van sport doorgang te kunnen geven. Het bestuur geeft dan ook aan 

dat er een vacature voor deze commissie beschikbaar is. 

 

Niet op alle vragen van de leden kan nu een antwoordt worden gegeven. Het 

bestuur geeft aan het voor nu te willen laten bij de agenda punten zoals 

afgesproken. Zij geven aan snel bij elkaar te komen. Er zal in een volgende ALV 

zeker ruimte zijn voor andere onderwerpen. De voorzitter bedankt de leden voor 

hun komst en Danique Lagerwaard voor al haar inzet en het organiseren van deze 

vergadering.  

 

 


