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Aan de leden van de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden. 
T.a.v. Secretariaat N.V.S.W.H. 
Keurnotenlaan 2,  
9451 JB Rolde.  
   
 
Geachte leden, 
 
De afgelopen tijd zijn heel wat problemen opgedoken in de hondenpopulatie van onze rasvereniging. 
De slechte resultaten van de dekkingen, de vaak kleine nesten, teven die leeg blijven na dekkingen, 
reuen die niet willen dekken, weeënzwakte, een hoog percentage doodgeboorte, darmproblemen, 
OCD, epilepsie, het steeds verder oprukken van de erfelijke oogafwijking PRA et cetera. Het is een 
hele waslijst en wij maken ons daar ernstig zorgen over, temeer omdat niet duidelijk is hoe het bestuur 
deze problemen aanpakt. Het bestuur deelde ons mee op de algemene ledenvergadering van april 2005 
dat het aandacht had voor de problemen en daar moesten wij het mee doen. Sindsdien hebben wij 
niets of nauwelijks meer iets vernomen. We zijn nu een jaar verder en de tijd van afwachten is 
voorbij. Het mag niet zo zijn dat een prachtig en uniek Nederlands ras teloor dreigt te gaan. Wij zullen 
het bestuur tijdens de algemene ledenvergadering van 2006 dan ook oproepen nu daadwerkelijk de 
problemen aan te pakken door het instellen van een onderzoekscommissie bestaande uit 
vakspecialisten en de leden over de bevindingen van deze commissie naar behoren te informeren. 
 
Daarnaast vragen wij gaarne uw aandacht voor het volgende. De gecentraliseerde fokkerij is nodig en 
heeft zeker z’n nut bewezen. Dat willen wij niet ontkennen en wij willen de bijzondere positie die 
onze vereniging daardoor in de kynologie inneemt geenszins overboord zetten. Maar nu is er een 
scheefgegroeide situatie ontstaan. Soms zijn bepaalde zaken historisch zo gegroeid. Daar hebben we 
begrip voor en we moeten daarbij ook zeker de hand in eigen boezem steken. We hebben het immers 
met z’n allen laten gebeuren. Maar dit betekent niet dat we scheefgegroeide zaken niet moeten 
corrigeren. Dat honden niet worden verkocht, maar onder leden worden uitgezet, waarbij de 
stambomen (en dus het formele eigendom van deze honden) op naam van de fokker worden 
geregistreerd, is geen zeldzaamheid in de kynologie. Maar dat daardoor een dominante positie van één 
kennel binnen onze rasvereniging is ontstaan, is niet wenselijk.  
 
In de eerste plaats heeft dit in de praktijk twee soorten leden opgeleverd: zij die eigenaar zijn van een 
hond en zij die dat niet zijn. Het aantal leden dat zich in onze vereniging geen eigenaar kan noemen 
van hun hond is nu te groot geworden. Dit schept ongelijkheid. 
In de tweede plaats is de gevolgde werkwijze niet eenvoudig omkeerbaar. Er wordt of kan 
voornamelijk worden gefokt met honden uit deze grootste kennel, want hier bevindt zich immers het 
grootste en mogelijk ook beste deel van de populatie. Het spreekt vanzelf dat de grootste kennel 
vervolgens weer de mooiste en meest belovende honden op eigen naam wil houden. Enzovoort. Dit 
proces is dus zonder maatregelen moeilijk te keren. Het heeft bovendien als gevolg, dat de eerst 
geplaatste honden op de jaarlijkse clubmatch vrijwel zonder uitzondering honden uit deze kennel zijn. 
Reden waarom veel leden na een of meer clubmatches dit jaarlijkse evenement verder wel voor gezien 
houden. Bevorderlijk voor een bloeiend verenigingsleven is dit niet. We zijn ons ervan bewust dat dit 
onderwerp gevoelig ligt, toch willen wij dit ter sprake brengen. Een eerlijk en open standpunt, met 
waardering voor elkaars positie, moet ons inziens mogelijk zijn. Wij zullen voorstellen doen – 
vanzelfsprekend met inachtneming van een ieders belang - om in de toekomst een evenwichtiger 
verdeling van de honden onder onze leden te waarborgen. 
 
Het volgende punt willen wij ook onder uw aandacht brengen. Wij hebben als leden nauwelijks of 
geen inzicht in de wijze waarop de pupbemiddeling tot stand komt. Dit is ongewenst. Veel leden 
voelen zich zelfs geremd hierover te spreken uit angst niet meer in aanmerking te komen voor een 
pup. Wij zullen tijdens de algemene ledenvergadering van 2006 een procedure voorleggen die voor 
alle partijen inzichtelijk is en waarbij willekeur zoveel mogelijk wordt uitgesloten. 
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Ook het redactiebeleid van het clubblad willen wij aan de orde stellen. Het kan niet zo zijn dat leden 
die verhalende of informatieve artikelen schrijven voor het clubblad, bij het verschijnen daarvan 
moeten constateren dat dit niet is geplaatst. De vrijheid van meningsuiting is een groot goed in ons 
land en moet ook uitgangspunt zijn van een zichzelf respecterende rasvereniging. Naar onze mening 
dient het bestuur elk lid te waarborgen, dat zijn/haar artikel in het verenigingsorgaan wordt 
gepubliceerd, waarbij ingezonden stukjes van leden met voorrang worden geplaatst boven 
overgenomen stukjes uit andere bladen. In het uiterste geval dat een stukje niet wordt geplaatst – 
alleen in het geval van onwelvoeglijk of beledigend taalgebruik en indien de grenzen die hieraan door 
de wet zijn gesteld, worden overschreden - moet de inzender fatsoenlijk bericht krijgen van het 
bestuur met vermelding van deze reden. Stukjes die uitsluitend de inzichten van de redactie of het 
bestuur ondersteunen, leiden slechts tot verstarring van standpunten. Wij erkennen het recht van de 
redactie om in bepaalde gevallen ingezonden artikelen in te korten, maar daarover moeten afspraken 
gemaakt worden. 
In elk geval moet een levendige dialoog tussen leden, waarbij het respect voor elkaars mening voorop 
dient te staan, in het clubblad verzekerd zijn. Wij zullen de leden vragen dit in de toekomst te 
garanderen. 
 
Ten slotte nog een laatste punt. De bestuursstructuur van de vereniging, dat wil zeggen de maximale 
termijn waarop een bestuurslid zitting heeft in het bestuur, willen wij tijdens de eerstvolgende 
algemene ledenvergadering aan de orde stellen. In het huidige systeem kan een bestuurslid oneindig 
aanblijven, mits uiteraard gekozen door de leden. Dit bevordert in de praktijk echter weinig 
doorstroming. In een motie zullen wij voorstellen doen voor een procedure die een betere 
doorstroming garandeert, starheid van beleid voorkomt en ons inziens ook meer recht doet aan 
algemene democratische beginselen. Ook menen wij dat leden die niet aanwezig kunnen zijn op een 
algemene of bijzondere ledenvergadering, via publicatie van de notulen in het clubblad, geïnformeerd 
moeten worden over de besprekingen en besluiten van de ledenvergadering. Op dit punt zal een 
statutenwijziging nodig zijn met inachtneming van artikel 21, alsmede een wijziging van het 
huishoudelijk reglement. 
 
Wij verzoeken het bestuur de volgende punten tijdens de algemene ledenvergadering van 2006 aan u 
voor te leggen. De uitspraken zijn bindend voor het bestuur. Wij verzoeken de voorzitter te 
bevorderen dat u uw oordeel punt voor punt per schriftelijk stemming kunt uitbrengen.  
 
De leden van de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden, bijeen tijdens de jaarlijkse alge-
mene ledenvergadering van 2006, spreken zich uit over het volgende: 
 
1) Het is gewenst dat door onafhankelijke specialisten van buiten de rasvereniging een diepgaand 

onderzoek wordt ingesteld naar de problemen die zijn opgedoken in de hondenpopulatie van de 
vereniging. Het betreft hier o.a. teven die leeg blijven na dekking, mislukte dekkingen, te kleine 
nesten, weeënzwakte, een hoog percentage doodgeboren puppen, het steeds vaker voorkomen van 
PRA, OCD, epilepsie, darmproblemen et cetera. Dit onderzoek zal in het bijzonder betrekking 
hebben op de vraag of deze defecten genetisch te verklaren zijn en welke maatregelen nodig zijn 
om deze problemen het hoofd te bieden, mede gelet op de uiterst smalle fokbasis. Daarom zal de 
hele populatie in het onderzoek betrokken worden. Het bestuur zal terstond actie ondernemen dit 
onderzoek te doen plaatsvinden. Het bestuur zal per omgaande aan de Raad van Beheer op 
Kynologisch Gebied in Nederland (RvB) alsmede aan de Faculteit der Diergeneeskunde, 
Hoofdafdeling Geneeskunde van Gezelschapsdieren van de Universiteit Utrecht verzoeken een 
naar hun inzicht ter zake kundig specialist, dan wel meerdere specialisten, voor te dragen dit 
onderzoek te leiden. Aan het  adviesbureau Genetic Counseling van Drs. P. Prins en Ir. E. 
Gubbels,  autoriteiten op het gebied van de hondenfokkerij en genetische analyse, zal eveneens 
gevraagd worden een deskundig specialist voor te dragen. De algemene ledenvergadering van de 
NVSWH zal uit haar midden een vertegenwoordiger kiezen die namens de rasvereniging zitting 
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zal nemen in deze commissie. Het bestuur zal bevorderen en waarborgen dat alle informatie die 
de commissie noodzakelijk acht voor haar onderzoek, volledig en onmiddellijk ter beschikking 
wordt gesteld. Afronding en rapportage van de commissie zal plaatsvinden binnen een tijdsbestek 
dat de commissie verantwoord acht. De bevindingen en conclusies zullen daarna in het 
eerstvolgende clubblad worden gepubliceerd. De aanbevelingen van de commissie zijn bindend 
voor het bestuur. Artikel 16 van het huishoudelijk reglement, waarin bepaald wordt dat het 
bestuur gerechtigd is commissies met onmiddellijke ingang te ontheffen, wordt door aanneming 
van dit punt uitdrukkelijk uitgesloten. In geval van opheffing van deze commissie behoeft het 
bestuur de toestemming van de algemene ledenvergadering.  De kosten van deze commissie zullen 
een bedrag van € 5000, -- (zegge vijfduizend Euro) niet te boven gaan binnen het tijdsbestek van 
twaalf maanden. In geval van overschrijding behoeft het bestuur de toestemming van de algemene 
ledenvergadering. 

2) Het bestuur zal tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering verantwoording afleggen over de 
fokcombinaties van het voorgaande jaar. Mogelijke toekomstige fokcombinaties zullen bij die 
gelegenheid tevens door het bestuur aan de leden worden voorgelegd. Van elke dekking zal 
melding worden gedaan in het clubblad. Van elk nest zal het totaal aantal geboren puppen worden 
vermeld. De volledige stamboomnamen van de ouderdieren zullen eveneens in het clubblad 
worden gepubliceerd. Zodra de tenaamstelling in het stamboomregister van de RvB is voltooid, 
zullen de volledige stamboomnamen van alle puppen, alsmede de naam van hun eigenaren, 
worden gepubliceerd in het eerstvolgende clubblad. 

3) Het is aan fokkers niet toegestaan de stambomen en daarmee het eigendom van hun fokproducten 
op hun eigen naam te laten registreren om vervolgens deze honden bij andere leden van onze 
rasvereniging voor verdere verzorging onder te brengen. Deze regeling wordt van kracht na afloop 
van de algemene ledenvergadering 2006. Voor leden die op de betreffende datum al een hond op 
naam van een fokker verzorgen is deze nieuwe regeling niet van toepassing  

4) De wachtlijst van gegadigden voor een pup is voor ieder lid op aanvraag verkrijgbaar. Elk lid die 
dat wenst, wordt op deze lijst geplaatst in volgorde van aanmelding. In specifieke gevallen zal een 
lid niet in aanmerking komen voor een pup en dus niet op de lijst worden geplaatst. Hiervoor 
zullen redenen gelden die voor ieder lid hetzelfde zijn. Na overleg zal het bestuur binnen 3 
maanden na afloop van deze algemene ledenvergadering de leden een lijst met deze redenen 
voorleggen, waarna elk lid zich hierover binnen 1 maand schriftelijk kan uitspreken. Bij 
meerderheid van stemmen is deze uitspraak bindend voor het bestuur. Om willekeur bij 
toewijzing te voorkomen zijn afwijkingen van de op deze lijst voorkomende redenen niet 
mogelijk. Een lid dat niet in aanmerking komt voor een pup zal van de reden hiervan door het 
bestuur schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Het bestuur kan zijn beslissing uitsluitend 
baseren op de door de leden vastgestelde lijst van redenen. Beroep tegen deze beslissing is 
mogelijk bij een beroepscommissie, die zal bestaan uit een lid van het bestuur en twee gewone 
leden. Deze commissie wordt per direct ingesteld. 

5) De adreslijst van leden en bestuursleden is voor ieder lid op aanvraag verkrijgbaar. Leden die 
hiertegen schriftelijk bezwaar maken, worden niet op deze lijst geplaatst. 

6) Ingezonden artikelen van leden voor het clubblad worden te allen tijde geplaatst, tenzij sprake is 
van onwelvoeglijk of beledigend taalgebruik en indien de grenzen die hieraan door de wet zijn 
gesteld, worden overschreden. Het is de redactie in bepaalde gevallen toegestaan om ingezonden 
stukken, in overleg met de opsteller, in te korten. Ingezonden artikelen van leden worden met 
voorrang geplaatst boven eventueel andere kopij. De eindredactie van het clubblad ligt bij het 
bestuur.  

7) Leden van het bestuur worden gekozen voor een termijn van 3 jaren. Na deze eerste termijn 
kunnen zij nog eenmaal voor een termijn van 3 jaren worden herkozen. De maximale 
aaneengesloten termijn bedraagt derhalve 6 jaren. Hierna kan een lid, nadat wederom een volle 
zittingstermijn van 3 jaren is verstreken, waarin hij geen deel heeft uitgemaakt van het bestuur, 
zich opnieuw kandidaat stellen. Om continuïteit van bestuur te waarborgen, zullen vanaf nu 
tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering tussentijdse bestuursverkiezingen worden 
gehouden, waarbij elk jaar 2 van de thans zittende bestuursleden aftreden. De alsdan aftredende 
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bestuursleden kunnen hierna nog voor een termijn van maximaal 3 jaren worden herkozen. Elk lid 
die dat vooraf kenbaar maakt, kan door de algemene ledenvergadering in het bestuur worden 
gekozen. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De notulen en de besluiten van de 
jaarlijkse algemene ledenvergadering alsmede die van bijzondere ledenvergaderingen worden in 
het eerstvolgende clubblad gepubliceerd. Bij aanneming van deze motie is een statutenwijziging 
nodig met inachtneming van artikel 21. Ook het huishoudelijk reglement betreffende het rooster 
van aftreden dient gewijzigd te worden.  
De leden dragen het bestuur op, bij aanneming van deze motie:  
a. een statutenwijziging in deze zin voor te bereiden 
b. aan de algemene vergadering dit voorstel tot statutenwijziging en tot wijziging van het 

huishoudelijk reglement ter goedkeuring voor te leggen, overeenkomstig hetgeen de wet en de 
statuten daartoe voorschrijven; 

c. na goedkeuring door de algemene vergadering het besluit tot statutenwijziging ter 
goedkeuring en het besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement ter kennisneming 
aan de RvB voor te leggen; 

d. na de verkregen goedkeuring van de RvB van het besluit tot statutenwijziging een notariële 
akte op te laten maken door een door het bestuur aan te wijzen notaris, die na ondertekening 
deze akte zal doen inschrijven in de daarvoor bestemde openbare registers 
 

 
Hoogachtend,  
De leden M. Huisman, A.M. Bovenkamp, M.C. Vos, C. Fijnheer, M. Bekker en J. de Bruin. 
 
c.c.  
Het bestuur van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. 
Het bestuur van de Faculteit der Diergeneeskunde, Hoofdafdeling Geneeskunde van 
Gezelschapsdieren, Universiteit Utrecht. 
Directie Genetic Counseling Services. 
 


