
Beste leden 

  

Het spijt ons u te moeten mededelen dat wij onze functies als bestuursleden van de BCCN hebben 

neergelegd. Het spijt ons des te meer omdat een klein deel van de leden dat aan ‘schapendrijven’ 
doet, voor de zoveelste keer het voor elkaar krijgt dat bestuursleden opstappen. Persoonlijke 
belangen van deze leden conflicteren met belangen van de BCCN en geven blijkbaar aanleiding om 

voor een zogenaamde ramkoers richting het bestuur te kiezen. Het ontneemt ons als bestuursleden 
in ieder geval alle animo / motivatie om verder aan de vereniging te bouwen. Om die reden hebben 
wij onze functies neergelegd. 

Om transparant te zijn in de bestuurlijke keuzes die de afgelopen periode zijn gemaakt, 
onderstaand een overzicht van deze keuzes. Hiermee hopen wij ook te voorkomen dat er allerlei 
onzinverhalen, eigen interpretaties en onjuistheden binnen de BCCN verteld worden.  

1.       In oktober vorig jaar is er een handlersvergadering geweest waarvan het verslag terug te 

vinden is op de site van de BCCN. 
Belangrijkste bestuurlijke punten hieruit zijn: 
- afschaffen ALV en instellen LEDENraad: vereist een aanpassing van de statuten. De aangepaste 

statuten zijn gereed en kunnen behandeld worden in de volgende ALV. 
- instellen handlersraad voor operationele activiteiten: bestuur blijft eindverantwoordelijk.  
- instellen van een ad interim handlersraad om structuur voor de toekomst vorm te geven en 

neemt tevens een aantal activiteiten van de COWS over. 

2.       Februari 2015 discussie binnen het bestuur en met de ad interim handlersraad over de 
publicatie door de ad interim handlersraad van een artikel over de startlicenties. 
Belangrijkste bestuurlijke discussiepunten: 

- we hebben nog geen enkel voorstel van de ad interim handlersraad ontvangen over de 
toekomstige structuur: positie handlersraad t.o.v. COWS is onduidelijk. Beide zijn commissies, 

ingesteld door het bestuur, maar zolang voorstellen over taakverdeling uitblijven is het onduidelijk 

wie wat doet en welke regelgeving door wie wordt uitgevoerd. 
- onduidelijk hoe de financiële stromen van de startlicenties lopen. Waar blijven de financiële 
middelen van de namens de BCCN afgenomen (individuele) startlicenties? 

3.       Februari 2015 verzoek van de handlersraad aan het bestuur om vanwege wangedrag van 
een NIET-LID, dat deelneemt aan de BCCN wedstrijden schapendrijven, te schorsen. 
Voorstel tot schorsing wordt overgenomen en (de meerderheid van) het bestuur besluit de 
betreffende persoon 2 jaar te schorsen. Argumentatie; het betreft een ‘gast’ op onze wedstrijden 

die zich misdraagt. Volstrekt ongepast. 

4.       Maart 2015 een extra bestuursvergadering om de onder 2 en 3 genoemde punten het 
verschil van inzicht dat hierover bestaat te bespreken. 

De ad interim voorzitter wordt verzocht om de onder 2 genoemde punten z.s.m. te bespreken met 
de ad interim handlersraad: 
- we hebben te maken met onze statuten en huishoudelijk reglement: een club (schapendrijven) 

binnen de club (BCCN) is niet mogelijk, kan alleen een commissie zijn, 
- we willen helderheid over de planning wanneer het bestuur voorstellen kan verwachten, 
- we willen helderheid waar het geld van de afname van de startlicenties blijft, dan wel in beeld 
gebracht hebben hoe dit geregeld gaat worden, 

- we willen helderheid over de taakverdeling tussen de COWS en de handlersraad en hoe de van 
belang zijnde regelgeving daarop aangepast gaat worden (mn COWS reglement) en wie dat gaat 
doen. 

Het besluit genoemd onder punt 3 betrof een meerderheidsbesluit en geen unaniem besluit. 
Verschil van mening / inzicht is besproken. 

5.       April 2015 Algemene ledenvergadering. 

Na de vergadering de ad interim voorzitter nogmaals verzocht contact op te nemen met de ad 
interim handlersraad om: 
- duidelijkheid te brengen in de onder punt 4 genoemde punten, 
- te vragen naar de wedstrijdkalender die nauwelijks gevuld is. 

http://www.bccn.nl/documenten/COWS/Intern/2014-10-18%20Verslag%20handlersvergadering.pdf


6.       Mei 2015 discussie met de handlersraad over de publicatie van een door de handlersraad 
aangepaste jurylijst.  
Bestuur heeft de aangepaste en niet met het bestuur afgestemde jurylijst van de site laten halen: 

- vanwege klachten van leden die van de lijst gehaald waren.  
De aanleiding van de klachten was een opdracht van de ad interim handlersraad aan de 
organisator van een kwalificatiewedstrijd om een door de organisator, uit de bestaande jurylijst, 

geselecteerd jurylid te annuleren met als doel daarvoor in de plaats een door de ad interim 
handlersraad gekozen jurylid te laten jureren; 
- met verzoek aan de ad interim handlersraad om toelichting te geven op de aangebrachte 

wijzigingen (toelichting is nooit ontvangen). 

7.       Mei 2015 verzoek van de ad interim handlersraad aan het bestuur om vanwege wangedrag 
van een LID, deze te schorsen: 
Verzoek wordt afgewezen en de ad interim handlersraad wordt verzocht de procedure te volgen 

zoals beschreven in het COWS reglement: 
- inschakelen protestcommissie en toepassen van hoor en wederhoor 
Correspondentie tussen ad interim handlersraad en bestuur is terug te vinden op de site van de 

BCCN. Ad interim handlersraad komt gedane toezeggingen niet na en kiest een eigen weg. Bestuur 
grijpt in met als resultaat: 
- opstappen ad interim voorzitter 

- opstappen ad interim handlersraad: voor de consequenties verwijzen we naar de genoemde 
correspondentie op de site van de BCCN. 

8.       Juni 2015 is door het bestuur een protestcommissie ingesteld en is een oproep aan de leden 
gedaan om te helpen bij de organisatie van het NK Schapendrijven. 

- Protestcommissie heeft aangegeven dat onduidelijk is welke regelgeving van toepassing is. Op 
basis van het advies van de protestcommissie heeft het bestuur een voorwaardelijke schorsing 
opgelegd. 

- Voor hulp bij de organisatie van het NK zijn 2 reacties ontvangen: van 3 opgestapte leden van de 
handlersraad en van de persoon waarvoor de handlersraad een verzoek tot schorsing had 
ingediend. De eerste genoemde reactie is door het bestuur als ongeloofwaardig aangemerkt (eerst 

opstappen en dan binnen 3 dagen hulp aanbieden voor de organisatie van het NK) en de andere 
reactie is geaccepteerd (je bent tenslotte in Nederland onschuldig totdat het tegendeel bewezen 
is). De rest van ‘schapendrijvend Nederland’ heeft geen hulp aangeboden! 

9.       Juli 2015 vooraankondiging dat er stukken naar het secretariaat gestuurd zijn met het 

verzoek tot het bijeenroepen van een ALV. Agenda moet 2 onderwerpen bevatten: 
- wat is de status van de organisatie van de wedstrijden voor het komend seizoen,  
- voor de lange termijn, het voorstel om met de vereniging na te denken over de organisatievorm 

van het schapendrijven in relatie tot de bordercollieclub.  
Reactie van het bestuur aan de inzender van de vooraankondiging is dat er een oproep voor een 
handlersvergadering gereed ligt (publicatie wacht op bevestiging van de locatie). Vraag van het 

bestuur is of dit gezien de te behandelen onderwerpen voldoende is (het gaat tenslotte alleen om 
onderwerpen gerelateerd aan het schapendrijven). 
Inzender is akkoord onder voorbehoud dat de rest van de ondertekenaars ook akkoord is. 
Latere reactie van de inzender is dat diverse ondertekenaars niet akkoord zijn en een ALV wensen.   

Door de afwijzing is het, voor het bestuur duidelijk dat het de ondertekenaars om meer gaat dan 
de behandeling van de genoemde onderwerpen. Daar is tenslotte geen ALV voor nodig.  
Bestuur vraagt de inzender om een formele bevestiging van de noodzaak tot het organiseren van 

een ALV. Antwoord is dat de ondertekenaars een ALV wensen. 
 
Wij wensen de leden van de BCCN veel wijsheid bij de verdere keuzes. 

Ton v.d. Laar 
Ewald Lagerwaard 
Adri van den Bosch 
Annemiek Bolderman 

Gisela van Elburg 
 

Inmiddels afgetreden bestuursleden van de BCCN. 

  

http://www.bccn.nl/?handlersraad
http://www.bccn.nl/documenten/BCCN/Verzoek%20om%20ALV.pdf
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