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Aan de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden.  A AN G E T E K E N D. 
T.a.v. het Secretariaat.  
P/A Keurnotenlaan 2,  
9451 JB Rolde.  
Pays-Bas        8 september 2006 
   
 
Geacht bestuur, 
 
Het secretariaat van een zichzelf respecterende vereniging houdt een redelijke termijn in acht om haar 
leden naar behoren te informeren. Er zijn nu twee maanden verstreken na de laatste algemene 
jaarvergadering van leden de dato 8 juli 2006, waarin mijn royement aan de orde kwam. Nog steeds 
heb ik niets van uw secretariaat gehoord en daarom bericht ik u als volgt. 
 
Een aantal verontruste leden heeft voor de algemene jaarvergadering moties ingediend om tot 
democratische veranderingen in de vereniging te komen. Tevens wilden zij de machtspositie van 
kennel Timberley van voorzitter Pielanen en zijn vrouw aan banden leggen. Daarnaast drongen zij aan 
op een onafhankelijk onderzoek van specialisten naar de gezondheid en vitaliteit van het kwetsbare 
ras. 
 
Dit had ondergetekende de algemene jaarvergadering van 2005 ook al gevraagd, maar dit werd toen 
door de voorzitter terzijde gelegd. Het punt was onbespreekbaar. In plaats van deze moties nu naar 
behoren in stemming te brengen, zoals het een democratische vereniging betaamt, heeft u deze leden 
staande de vergadering geroyeerd, tezamen met leden die u ervan verdacht sympathie te hebben voor 
deze moties. In totaal betrof het hier zo'n 10 personen. Het ging hier dus helemaal niet om een 
algemene jaarvergadering van leden maar om een vooropgezette schertsvertoning die met 
democratische processen niets te maken had en waarbij elk verenigingsrecht doelbewust werd 
vertrapt. 
 
Bij de behandeling van mijn royement hield de voorzitter de aanwezige leden voor dat alleen het 
invullen van het woord "JA" op de stembriefjes rechtsgeldigheid had en dat alleen op deze wijze het 
bestuur gesteund werd. Het schaamrood stijgt mij naar de kaken in het besef ooit lid te zijn geweest 
van deze club. Over deze schandalige gang van zaken heb ik een klacht ingediend bij de Raad van 
Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland met het verzoek dit te voegen bij de klacht die de KVN 
reeds tegen u heeft ingediend over al uw andere abjecte praktijken.  
 
U hoeft mij intussen niet meer te berichten over de uitslag van de stemming op mijn beroep 
betreffende het door u aangezegde royement. Ik zeg hierbij mijn lidmaatschap op. Nu ik geen lid meer 
ben van de vereniging wijs ik u er voor de goede orde nog op dat ik mij niet meer gebonden acht aan 
de contracten betreffende mijn honden Tunka Troy Timberley en Hushala Helatna v. ’t Schoman. 
Deze contracten zeg ik hierbij op en ik beschouw ze dan ook als ontbonden. 
 
Hoogachtend, 
 
 
Johan Berends. 
Frankrijk. 
 
cc.  Bestuur van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland 

Bestuur KVN. 
 bc. J.Beun 


