Stichting Gezonde Duitse Herder

JAARVERSLAG 2015
BESTUURSVERGADERINGEN

24.01.2015 Stoethoeve, Soest,
In aanwezigheid van mw. T. Stoetman (nu T. de Man), Stichting Saartje en dhr. Peter
Nefs, commissaris CBK van de VDH.
02.05.2015 Bij Tanja v.d. Hoek, Epe
Aftreden voorzitter; herbenoeming tijdelijk voorzitter.
08.08.2015 Bij Tanja v.d. Hoek, Epe
Overleg over niet functioneren van bestuur als geheel.
24.10.2015 Bij Tanja v.d. Hoek, Epe.
Aftreden tijdelijk voorzitter; herbenoeming voorzitter.
Notulen van deze vergadering zijn niet gemaakt door vorige secretaris; de
handgeschreven aantekeningen worden bewaard in het archief.

BESTUUR
Begin van het jaar ligt in de vergadering van 24 januari 2015 de vraag centraal of de
Stichting wil deelnemen aan de uitzending van Radar over twee erfelijke aandoeningen,
Degeneratieve Myelopathie en Hypofysaire Dwerggroei. Deze uitnodiging heeft helaas
gezorgd voor tweespalt binnen het bestuur. Een deel van het bestuur wilde meewerken aan
de uitzending om gehoor te geven aan de doelstelling van de eigen stichting, namelijk het
informeren over erfelijke aandoeningen. Een ander deel van het bestuur wilde uiteindelijk
geen medewerking verlenen uit angst voor sensatiejournalistiek en het negatief in beeld
komen van het ras en de rasvereniging VDH. Eén van de bestuursleden is op persoonlijke
titel betrokken geweest bij de uitzending van Radar. De website van de Stichting is na de
uitzending van Radar massaal bezocht, waarmee de insteek om mee te werken aan de
uitzending, namelijk het informeren over de twee speerpunten van de stichting, werd bereikt.
Tijdens de jaarvergadering van 2 mei 2015 heeft de toenmalig voorzitter Yvonne de Groot te
kennen gegeven haar functie neer te willen leggen, vanwege het niet willen uitdragen van
standpunten van een aantal andere bestuursleden, waaronder het willen blijven fokken met
lijders van Degeneratieve Myelopathie en het ontbreken van de wil om te streven naar een
gezonder ras door het terugdringen/uitbannen van erfelijke aandoeningen. Zij blijft wel aan
als algemeen bestuurslid. Mans Vroom overweegt de taak voorzitter ad interim over te
nemen en stemt een paar dagen later toe. De bestuurswijziging wordt aan de KvK
doorgegeven.
In de vergadering van 8 augustus 2015 is gesproken over het niet functioneren van het
bestuur als geheel. Door iedereen werd nogmaals het in de vergadering van 2 mei
goedgekeurde beleidsplan onderstreept waarin nadrukkelijk staat te lezen dat: Het doel van
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de stichting zal zijn om actief te streven naar een zo gezond mogelijke Duitse herder door
middel van het, waar mogelijk, uitbannen van erfelijke en/of aangeboren ziektes.
Hans Mijnheer is voor de bestuursvergadering van 24 oktober 2015 door Mans Vroom
verzocht het voorzitterschap van hem over te nemen, vanwege verwachte veelvuldige
afwezigheid van Mans Vroom. Alle bestuursleden stemden daarmee volmondig in en Hans
Mijnheer accepteerde dit en acteerde sindsdien als waarnemend voorzitter. Inschrijving van
Hans Mijnheer als voorzitter bij de Kamer van Koophandel volgde.
Eind 2015 ontving de stichting een mail van de Lang Stokhaar en Oudduitse Herder
Vereniging (LHSOV) met de vraag of lijders van Degeneratieve Myelopathie (DM) wel of niet
gebruikt dienden te worden voor de fok. Hierover kon geen overeenstemming worden bereikt
binnen het bestuur. Desalniettemin koos de toenmalig secretaris voor het versturen van een
antwoord, waar niet het volledig bestuur achterstond. Dit leverde opnieuw een verhitte
discussie op. Enerzijds waren er dus bestuursleden die zich wilde uitspreken voor het
streven naar het uitbannen van DM bij de Duitse herder en geen voorstander waren om te
blijven fokken met DM-lijders. Anderzijds waren bestuursleden die perse DM-lijders voor de
fok wilde blijven behouden, omdat volgens hun zeggen de genenpool Duitse herders te klein
is om DM-lijders uit te sluiten voor de fok. Verder werd door de laatste groep nadrukkelijk
gesteld dat hierover niet meer gecommuniceerd kon worden, zelfs niet met de net nieuw
benoemde voorzitter. Deze bestuursleden hebben kort daarop haar functies neergelegd.
Het gevolg van het uittreden van drie bestuursleden is dat de Database door één van de
bestuursleden is achtergehouden en niet is overgedragen aan de overgebleven
bestuursleden, ondanks meerdere nadrukkelijke verzoeken en het aanbieden van een
financiële vergoeding. Intern is besloten om voorlopig geen gerechtelijke stappen te
ondernemen tegen dit bestuurslid, maar het spreekt voor zich dat de Stichting het ten
zeerste betreurt dat de opgezette Database, die dus specifiek voor deze Stichting is opgezet,
niet meer toegankelijk is voor openbaar gebruik. De Stichting kan nu dus geen Database
meer aanbieden. Mogelijk volgt hierover nog een gesprek met het ex-bestuurslid. Verder
wordt onderzocht of het financieel haalbaar is de Database door een professional te laten
opzetten.

EVENEMENTEN
07.03.2015 Huishondbeurs, Beekbergen (Johan, Mans)
Matig bezocht. Binnenshuis, erg krap bemeten.
26.04.2015 DHCN show, Kerkwijk - Zaltbommel (Suze, Christien, Mans)
Leuk evenement. Enthousiaste club. Veel belangstelling voor SGDH-stand.
31.05.2015 Lezing genetica door Th. V.d. Horst, Kerkwijk – Zaltbommel (Suze, Christien,
Mans). Géén stand SGDH, wel geflyered.
Juni 2015 Symposium genetica (Suze, Tanja). Verslag door Suze in archief.
21.06.2015 Woofstock Festival, Eindhoven (Christien, Mans)
Redelijke belangstelling. Voor herhaling vatbaar.
04.07.2015 Erkemederstrand, Zeewolde
Afgezegd wegens grote hitte. Kosten niet gerembourseerd.
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07 – 08.11.2015 Huisdierendagen, TT-Hall, Assen (07.11: Hans, Yvonne, Christien, Mans,
08.11: Hans, Suze, Tanja). Veel aanloop, DM-test afgenomen maar helaas geen
terugkoppeling ontvangen over de uitslag, contacten, interesse voor sponsoring.

SPONSORING / DONATIES
De grootste verzekeringsmaatschappij voor verzekeringen voor gezelschapsdieren heeft een
donatie van € 300,- gedaan.
ANIMO per ANIMALI, opleiding in dierverzorging, toonde zich bereid te sponsoren en vroeg
ook of wij een lezing zouden willen geven. Dit is nog niet van de grond gekomen, maar zullen
wij het komend jaar aanpakken.
Tijdens de Huisdierendagen hebben meerder mensen een donateursformulier meegenomen,
maar slecht één persoon heeft zich voor jaarlijks € 10,- vastgelegd. De collectebus
produceerde € 30,40.
Hans Mijnheer heeft een bedrag van € 1.000,- gestort als donatie en een TV large screen
gedoneerd voor de projectie van de video over Degeneratieve Myelopathie.
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