
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Aan het bestuur van de NVSW 
t.a.v. de secretaris de heer G.R. Mast 
Keurnotenlaan 2 
9451 JB Rolde 
          18 juli 2006. 
 
 
Geacht bestuur, 
 
Zelden heb ik zo’n beschamende, door een bestuur geregisseerde vertoning meegemaakt als de 
algemene ledenvergadering van uw vereniging op zaterdag 8 juli j.l. Dit verwacht je in landen 
als China en Rusland of bij dictatoriale regimes, maar niet in een beschaafd land als Nederland! 
Laat ik, om in de stijl van eerdergenoemde voorbeelden te blijven, het groepje waarin ik tijdens 
deze vergadering verkeerde, maar de “dissidenten” noemen. Wij hadden het gewaagd een motie 
in te dienen, die om meer openheid en transparantie vroeg, minder macht bij enkelen zou leggen 
en  gevraagd om onderzoek naar gezondheidsproblemen, die wij (veelal bij onze eigen honden, 
maar niet alleen daarbij) constateerden. 
 
Al bij aanvang van de vergadering werden er tendentieuze opmerkingen gemaakt in onze 
richting (de groep, die voor geroezemoes zorgde enz.) en naarmate de vergadering vorderde 
werden deze op- en aanmerkingen steeds grover, onbeschofter en zelfs intimiderend. 
Dit alles onder de bezielende leiding van uw voorzitter, niet gestoord door enige kennis van de 
taak van een voorzitter tijdens een vergadering. 
Welnu, voor het geval deze taak bij u, als bestuursleden, niet bekend is, deze is:  
Het onpartijdig  leiden van de vergadering. (Hier was eerder sprake van het lijden van de 
vergadering, maar dit terzijde) 
Stel u voor, dat de voorzitter van de Tweede Kamer de moties van de diverse kamerleden op de 
manier, zoals die van uw voorzitter, in stemming zou brengen: 
“Geachte afgevaardigden: ik breng in stemming de motie van de heer X , u krijgt een 
stembriefje en…. “u zet daar alleen op JA… dan ondersteunt u het bestuur   …. (korte pauze)… 
elke andere formulering is stemongeldig”). 
Heel Nederland zou toch in een deuk liggen en deze voorzitter zou voorzichtig door 
ambulancebroeders naar buiten worden geleid. 
Diverse leden kregen door deze formulering het idee, dat ze slechts “Ja” konden stemmen en 
dat “Nee” ongeldig zou zijn. 
Dit is op de geluidsopname, die van de vergadering is gemaakt, duidelijk te horen. 
Ook opmerkingen bij de stemmingen, waarbij de leden JA moesten opschrijven, als  “Ik vraag 
u de liefde voor de Saarloos wolfhond te consolideren” , “Ik vraag u het bestuur te 
ondersteunen”  en “U stemt vóór uitsluiting van de heer Berends”  zijn verregaand insinuerend. 
Voor de goede orde, de juiste formuleringen bij een stemming zijn: Voor, Tegen of men 
onthoudt zich van stemming. Je bent voor of tegen een voorstel, je bent niet ja of nee een 
voorstel. 
Bij cursussen  “Vergadertechnieken” wordt dit als één van de methoden genoemd, die gebruikt 
worden om leden op het verkeerde been te zetten  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Geheel in tegenstelling tot wat door één van de leden (die wel zijn verhaal mocht doen, laat ik 
hem Catweazle noemen) werd verondersteld, n.l. dat er maar weinig mensen onder de leden 
zouden zijn, die ervaring als bestuurslid hebben, zijn er natuurlijk onder leden altijd mensen, 
die dat wel hebben. Ook als voorzitter. (Bovendien begint ieder bestuurslid ooit als 
“beginneling” zonder bestuurservaring!) 
Op dit moment ben ik bestuurslid bij drie verschillende verenigingen en ik heb ook een paar 
jaar als voorzitter gefunctioneerd,  ik weet derhalve hoe een voorzitter zich wel dient te op 
stellen. 
Zo verleent een voorzitter niet zichzelf en de overige bestuursleden décharge, wanneer de 
kascommisie goedkeuring heeft verleend aan het financieel beleid, (zoals uw voorzitter deed) 
maar behoort de voorzitter de leden te vragen het bestuur décharge te verlenen.  Zie Artikel 
48 lid 1 van het Burgerkijk Wetboek: Verenigingen. 
Een voorzitter behoort erop toe te zien, dat alle leden hun zegje kunnen doen, voor- zowel als 
tegenstanders van een motie, en dient daarbij zijn eigen gevoelens en emoties in bedwang te 
houden en geen blijk te geven van voorkeuren. 
Uw voorzitter gaf alleen die leden de kans te spreken, die vertelden wat hij / het bestuur wilde 
horen 
Een voorzitter behoort geen commentaar te leveren op een ingediende motie, erger nog, hij 
hoort überhaupt nergens commentaar op te leveren, maar er slechts voor te zorgen, dat de 
vergadering naar behoren verloopt. 
Uw voorzitter besprak (nou ja besprak….) de motie door punt voor punt zijn visie daarop te 
geven en intussen de dissidenten te beschimpen (gluiperig, hooligans, jammerklacht, 
gefrustreerde zielen, griezelige hersenspinsels enz.) In deze motie werden slechts voorstellen 
gedaan voor het instellen of handhaven van regels, die bij 95% van de verenigingen in 
Nederland praktijk zijn, en voor onderzoek naar geconstateerde gebreken bij de honden.  
Het betoog van de voorzitter, dat achterwege had behoren te blijven,  was ook nog in sterke 
mate demagogisch.  
Wat een niveau! 
Het pleit niet voor de overige bestuursleden, dat men dit ongeleide projectiel niet in zijn baan 
wist te houden. 
En wat een onbeschoftheid! 
Ik had als lerares (Engels, Economie, Rechts- en Wetkennis en nog een paar aanverwante 
vakken) graag een video van deze vergadering gehad, zodat ik mijn leerlingen had kunnen laten 
zien, hoe het niet moet. Heel leerzaam. Maar met een geluidsopname kom je ook een eind. 
 
Bij elke vereniging krijgt men, als men lid wordt, twee dingen: de statuten (en evt. h.h. 
reglement) en een ledenlijst. 
Die ledenlijst is nodig, omdat het Verenigingsrecht aan leden veel rechten verleent, o.a. het 
recht, dat vermeld staat in Artikel 41 lid 2 en dat zegt dat, en ik vereenvoudig het artikel nu 
even, een tiende van de stemgerechtigde leden het bestuur kan verplichten een algemene 
ledenvergadering bijeen te roepen. De wetgever gaat er dus vanuit, dat alle leden de namen 
en adressen van de andere leden kennen, anders kunnen  zij nooit gebruik maken van dit 
artikel. Door de leden geen ledenlijst te verstrekken, dit voorstel werd zelfs door uw voorzitter 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

belachelijk gemaakt, onthoudt u de leden dus rechten, die hun door de wetgever zijn gegeven. 
. 
Een ander storend probleem was, dat uw voorzitter zeer slecht te verstaan was. Zeker 50% van 
wat hij zei ging verloren. Alleen de aantijgingen aan het adres van de dissidenten waren 
duidelijk hoorbaar. Typisch. 
Dat zoveel leden aan het eind van zijn betoog  “ja” opschreven,  werd dan ook niet veroorzaakt 
doordat men zijn verhaal had begrepen, maar door het feit, dat ze nog net hadden kunnen 
opvangen, dat hij wilde dat ze “Ja” zeiden. De Grote Leider  had gesproken! 
Want hoe hadden de leden kennis kunnen nemen van de ingediende moties? 
Deze waren weliswaar aan de leden toegestuurd, maar slecht en onoverzichtelijk gekopieerd. 
De moties waren “versnipperd” over de achterkanten van andere brieven en moties verdeeld, 
zodat voor veel leden niet duidelijk was, welk onderdeel waarbij hoorde en bovendien moest 
dan ook het papier nog verticaal gedraaid worden. 
Omdat ik weiger te geloven, dat hier sprake was van kwade opzet, volgt hier een tip: 
Er zijn sociale werkplaatsen, waar voor weinig geld de moeilijkste documenten door 
zwakbegaafden en geestelijk gehandicapten prima gekopieerd worden en….precies zoals ze 
worden aangeleverd. 
Voor dit bestuur is dat blijkbaar een te gecompliceerde opgave! 
 
Het verhaal van één van de andere bestuursleden over honden , die niet binnen uw vereniging 
gefokt zijn, was voor mij onbegrijpelijk. 
Ik neem toch aan, dat er onder de leden geen leden zijn die honden hebben van buiten de 
vereniging?  De zaal werd echter toegesproken alsof men allen schuldig was aan het kopen van 
“verkeerde” honden. 
Zo’n verhaal moet u houden bij aspirant kopers, die van plan zijn zomaar ergens een Saarloos te 
kopen. 
De beelden van de Franse kennel vond  ook ik ergerniswekkend, maar heeft één van ons daar 
dan een hond gekocht? Ik kan me voorstellen, dat ergens in een verhaal even een link wordt 
gelegd naar zulke situaties, maar nu was het of de hele zaal terecht moest staan!  De leden van 
uw vereniging zaten er dan ook als geslagen honden bij. 
(Even terzijde: een foto van mijn hond had niet misstaan tussen de foto’s van de “foute” 
honden. Toen ik al die Saarloos wolfhonden zag, besefte ik weer eens, dat onze hond er toch 
heel anders uitziet). 
En tussendoor werden de dissidenten dan beschimpt met zijdelingse opmerkingen, waardoor in 
veel hoofden het idee werd geprent ,als zouden zij hier iets mee te maken hebben. 
Deze toestanden zijn mij echter onbekend en ik houd mij daar graag verre van. 
Oh, ja, nog even over deze presentatie:  
Ik heb niet de volledige tekst meegelezen, want ik luister liever naar het gesproken  woord (dat 
hier veelal “uitgespuugd” werd i.p.v. gesproken), maar als ik af en toe meelas, zag ik wat 
taalfoutjes. De meeste niet storend, (95% van de Nederlandse bevolking beheerst tegenwoordig 
de Nederlandse taal toch niet meer volledig) maar er was er één bij, die mij bijzonder stoorde: 
Het gebeurt/dat gebeurt is met een T.  
Even terug naar de basisschool: werkwoord - gebeuren, stam - gebeur, 3e persoon enkelvoud 
o.t.t. + T 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

“Gebeurd” met een d is het voltooid deelwoord: het is gebeurd 
Als men het moeilijk vindt, zeg ik altijd: vervang het maar door “lopen“, dan zie je het vanzelf: 
Het/dat loopt. 
Nu maken we allemaal wel eens een fout tijdens het spreken of schrijven (op een 
computerscherm kijk je vaak over fouten heen, dus altijd eerst printen en dan op fouten 
controleren), maar voor zo’n presentatie mag dat niet. Enfin, het kan nu veranderd worden, 
want veronderstel, dat deze presentatie nog eens voor werkelijk intelligente mensen moet 
worden gehouden. 
En dan het verhaal over de Tsjechische wolfhonden. Op een gegeven moment wordt er gezegd, 
dat “een aantal mensen zich kan verheugen op een brief op de deurmat, die ze liever niet gehad 
hadden willen hebben” (niet mijn woorden), waarbij dan dreigend in onze richting wordt 
gekeken.  
Wat hadden wij met de Tsjechische wolfhonden te maken? Of kwam die brief maar even 
tussendoor om ons angst in te boezemen voor dit “doortastende” bestuur? 
Nu word ik echt bang hoor, voor zo’n brief. Tjonge, tjonge. 
 
Tot slot nog de reden van de vraag, die ik bij het financiële jaarverslag en de begroting stelde: 
Natuurlijk wist ik heel goed, dat mijn vraag daar niet op zijn plaats was, maar ik voelde al aan, 
dat wij bij de rondvraag geen kans zouden krijgen. 
Waarom ik nooit contact heb opgenomen met het bestuur, toen bleek, dat mijn hond chronisch 
ziek  was: 
 
Toen wij onze hond kochten, hebben wij duidelijk gemaakt, dat het ons niet om een 
tentoonstellingshond ging. Wij zochten gewoon een lieve hond, die nog dicht bij de natuur 
stond en niet één van zo’n doorgefokt ras, dat van alles mankeert. We meenden, dat dit ras nog 
gezond zou zijn. 
Op verzoek van de fokkers, de familie Beun (prima mensen, veel aan gehad) deden wij mee aan 
een “puppiedag”. 
Voor ons hoefde het niet zo, Tosca heeft vanaf de eerste dag vreselijk gespuugd in de auto, 
ondanks pilletjes tegen wagenziekte, en kwijlde vuilniszakken vol, zodat ze meer dood dan 
levend aankwam, maar vooruit. 
In die tijd wilde ze eigenlijk al niet eten en ze spuugde veel. 
De heer Pielanen heeft even bij onze tafel, waaraan ook de familie Beun zat, gestaan en naar 
onze hond gekeken. 
Hij zei niets. Later hoorden wij van de familie Beun : “Frits vond jullie hond zo mager”. 
Het zou erg plezierig zijn geweest, als hij dat meteen had gezegd. Misschien niet op de 
horkerige manier, die hem blijkbaar eigen is, maar gewoon belangstellend. “Hoe gaat het met 
jullie hond, jongens?” (Cést le ton, qui fait la musique, nietwaar?)  Dan hadden wij meteen van 
Tosca’s problemen kunnen vertellen. 
Maar dat was niet het enige, daar hadden we nog overheen kunnen stappen. 
Eveneens op verzoek van de familie Beun, zijn de eigenaren van de pups uit beide nestjes van 
2001, die praktisch tegelijkertijd geboren waren, op een zaterdag met hun hond(en) naar de 
fam. Beun gegaan, want dan “komt Diny langs om de honden te bekijken”. 
De fam. Berends was er met beide honden, de eigenaressen van het broertje van Tosca waren er 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

en nog een paar mensen… en wij, met Tosca. 
Mevr. Pielanen kwam, gaf iedereen een hand, dat dan nog wel, we dronken even koffie en 
gingen toen met z’n allen naar buiten. Ze bekeek alle honden even vluchtig, om zich vervolgens 
helemaal te wijden aan Shala van de fam. Berends. De andere honden  keurde ze vanaf dat 
moment geen blik meer waardig. Er werd ook niet geïnformeerd bij één van de anderen, hoe het 
met de honden ging, of zelfs maar gesproken over hoe leuk die honden toch wel waren. Er was 
maar één hond: Shala. Die werd bekeken en gekeurd, er werd omheen gelopen, aan gezeten. 
Toen al gingen mij de ogen open: er was alleen maar belangstelling voor een eventuele 
winnaar!! 
Toen de eigenaresse van Tosca’s broertje vermeldde, dat haar hond aan het gebit moest worden 
geopereerd, omdat de boventanden niet goed op het ondergebit aansloten (ik meen de 
hoektanden,) deed mevrouw Pielanen even de mond van de hond open, keek erin en 
constateerde tevreden: “Onzin, niets aan de hand”. 
De hond moest daarna tweemaal geopereerd  worden om e.e.a. in orde te brengen. (de 
vereniging zal wel zeggen, dat het overbodige ingrepen waren, dan is men er vanaf) 
Maar de limit was wel het volgende: 
Omdat ik wilde weten of het zusje van Tosca dezelfde kwaal had, heb ik de eigenaresse daarvan 
gebeld. 
Helaas was de hond kort daarvoor overleden aan landbouwgif, maar zij vertelde mij, dat haar 
hond wel al dezelfde klachten had, maar het goed leek te doen op hypo-allergeen voer (een 
toverwoord binnen de vereniging heb ik later ontdekt). Maar de hond had niet lang genoeg 
geleefd om erachter te komen, of dat op de lange termijn ook goed gegaan zou zijn.  
Ik vertelde haar (en haar alleen), dat mijn  hond chronisch ziek was. 
Een paar dagen later werd ik gebeld door Jo Beun: ”Dat kan niet hoor, Diny zegt dat Tosca niet 
chronisch ziek is.”   
Knap hoor van die Diny,  het lijkt Jomanda wel, ze kan door de muren, de straten en de steden 
heen zien, dat een hond, die zij éénmaal, ruim een jaar eerder, een seconde heeft bekeken,  
niet chronisch ziek is, tegen de mededelingen van diverse dierenartsen in.  
Hulde, hulde! Zij moet medium worden en séances gaan houden. Huur de Ahoyhallen af! 
Gek hè, dat je dan geen vertrouwen meer hebt in de vereniging? 
 
Wij hebben nog éénmaal een keuring bezocht, eveneens omdat de familie Beun dat graag wilde, 
(Tosca weer doodziek bij aankomst, zo erg, dat de dierenarts bij de ingang vroeg, wat er aan de 
hand was) en hebben het daarbij gelaten. We hebben onszelf altijd gezien als donateurs van de 
vereniging, niet als leden. Mijn man interesseert het verenigingsgebeuren sowieso niet, hij is 
alleen lid geworden, omdat ik dat prettiger vond. Hij gaat er overigens vanuit, dat hij, ondanks 
dat hij niet op de ledenvergadering aanwezig was, geroyeerd is. Vind hij ook wel zo prettig. 
 
In eerste instantie, dachten wij ook, dat we gewoon “domme pech” hadden gehad met onze 
hond. Het kan een keer gebeuren, dat je een ziek dier treft, nietwaar? 
Toen mij echter duidelijk werd, dat er nog meer mensen  rondlopen met zieke honden (alleen 
een vraagje op de site van “Hart voor Dieren” leverde al 2 reacties op) en dat die dan meestal 
geen lid van de vereniging meer waren, besloot ik mee te doen met de groep dissidenten. 
Want zo houd je natuurlijk een vereniging met gezonde honden in stand. Iedereen, die een zieke 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

hond heeft, of één met afwijkingen, royeer je. Dat zijn dan meteen die “verkeerde honden van 
buiten de vereniging” en daar kun je je dan zo fijn tegen afzetten. Jammer, dat ze toch binnen de 
vereniging gefokt zijn en dat daar bewijzen van zijn! Bovendien heb je dan geen leden meer, die 
vragen kunnen stellen en de leden, die dat wel zouden willen doen, een hond hebben, die op 
naam staat van de familie Pielanen, of die nog een pup willen, laten het wel uit hun hoofd. 
Maar ja, mijn hond is mijn eigendom en ik wil helemaal geen pup meer, dus was het voor mij 
geen probleem om mijn mond open te doen. 
 
Ik had verwacht, dat het bestuur van een rasvereniging zou willen weten, waarom er af en toe 
iets fout gaat.  
Dat er soms dingen fout gaan is geen schande. We zijn allemaal mensen en hebben de wijsheid 
niet in pacht, zelfs niet de familie Pielanen. Maar doe er dan wat aan en praat er als verstandige, 
volwassen mensen met elkaar over.  
Alledrie de honden van het “nest van Tosca” mankeerden/mankeren iets. Daar mag je als 
verantwoordelijken toch niet de ogen voor sluiten? 
En als je dat ter ore komt, ga je dan zitten wachten, totdat de (inmiddels allang afgeknapte) 
eigenaren aan de bel trekken? 
Of is het de verantwoordelijkheid van diegenen, die deze pups geboren hebben laten worden en 
vernemen, dat er iets aan mankeert, na te gaan wat er aan de hand is, om een soortgelijke situatie  
in de toekomst te voorkomen? 
Had het niet van verantwoordelijkheidsgevoel getuigd, als men met de familie Berends om de 
tafel was gaan zitten en alles goed had doorgesproken?  Zowel Shala’s oogklachten als de 
trieste geboorte van dode pups. Zonder wederzijdse verwijten, maar met wederzijds respect en 
met gevoel? 
 
Wat is nu het resultaat van al deze ellende? 
Een stuk of tien leden minder (maar dat was al voorzien in de begroting), maar nog meer 
honden buiten de vereniging (want sommige leden hebben meer dan één hond), die men nu uit 
het oog verliest. 
Maar nog erger is:  tien gefrustreerde ex-leden, die er weliswaar niet wakker van liggen, dat ze 
geen lid meer zijn (er zijn echt belangrijker zaken in het leven, dan dit lidmaatschap), maar zich 
in de toekomst tegenover wie het maar horen of lezen willen negatief over uw vereniging zullen 
uitlaten. 
Want de opmerking van uw voorzitter, dat het hem niets kan schelen, wat er op internet gebeurt,  
is niet alleen dom, maar ook niet meer van deze tijd. 
Internet is een machtig en gevaarlijk medium. Een bericht, waar of niet waar, is met een paar 
muisklikken de hele wereld over. Je ogen daarvoor sluiten is struisvogelpolitiek. 
Er wordt niet voor niets gezegd: een goede reputatie komt te voet en gaat te paard. En dat paard 
is tegenwoordig een digitaal paard. 
 
Aan het eind van de vergadering vraagt één van de leden zich af, of deze vergadering wel 
rechtsgeldig is, gezien de gang van zaken. Het antwoord kan kort zijn: nee. 
En geen rechter zal de ingediende moties zien als het “schade toebrengen aan de vereniging”. Er 
wordt immers slechts gevraagd om rechten van leden, die deze leden allang toekomen gezien de 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

wetgeving op dit gebied, ten uitvoer te brengen. En om te voorkomen, dat bestuursleden zo lang 
in het bestuur blijven zitten, dat ze denken, dat de vereniging hun bezit is, zoals bij deze 
vereniging het geval is. (Maar een vereniging is van de leden, niet van het bestuur!!!) En vragen 
naar onpartijdig onderzoek naar geconstateerde problemen bij de honden zal ook niet als 
“schade” worden gezien. Integendeel. 
Maar ja, het resultaat van een rechtszaak zou zijn, dat wij allen weer lid worden (zoals, naar ik 
heb vernomen, al eerder is gebeurd). En wie wil dat nou! 
 
Ik betreur het n.l., dat ik ruim vijf jaar lid/donateur van een dergelijke vereniging ben geweest. 
 
Hoogachtend, 
A.M. Bovenkamp 
 
  
 
 
 
 
 
 


