
Nieuwsbrief IWSVN september 2021 
 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 

10 oktober aanstaande zullen we onze algemene ledenvergadering houden. Vanaf half 11 is 
iedereen welkom bij de vertrouwde locatie Pitch & Putt te Bussloo. Rond 11 uur beginnen we 
met de ALV. Na afloop gaan we traditie getrouw wandelen en kunnen de honden een lekkere 
plons nemen. 
Bij terugkomst kan er geluncht worden. 

Pitch & Putt Bussloo 
Withagenweg 17 
7384 SB WILP 

 

Agenda  

Datum Activiteit Locatie 

10 oktober 2021  
aanvang 11.00 uur  

Algemene ledenvergadering Pitch & Putt Bussloo 
Withagenweg 17  
7384 SB Wilp  

We waren terughoudend met het invullen van de agenda en het plannen van bijeenkomsten. 
Zoals het nu lijkt kunnen en mogen we steeds meer. Een concrete invulling van de agenda 
hebben we nog niet. We houden ons aanbevolen voor ideeën van onze leden! 

 

Iers Waterpeil 

Het Iers Waterpeil zal in december 2021 weer in papieren vorm 
verschijnen. Een clubblad is er voor en door leden.  

Graag ontvangen we jullie bijdrage(n) in de vorm van verhalen, 
artikelen en/of foto’s graag uiterlijk 1 december bij de redactie via 
redactie@iwsvn.nl 

  

  

  

mailto:redactie@iwsvn.nl


 
Agenda Algemene Ledenvergadering IWSVN 

10 oktober 2021 om 11.00 uur 
Pitch & Putt Bussloo 
Withagenweg 17 
7384 SB WILP 

 

1. Opening en mededelingen 

2. Inkomende en uitgaande post 

3. Notulen vorige vergadering d.d. 6 september 2020 te Assen 

4. Jaarverslag 2020 van de secretaris 

5. Jaarverslag 2020 van de penningmeester 

a. financieel overzicht 2020 

b. verslag kascommissie 

c. begroting 2021 

d. vaststellen contributie 2022 

 

6. Benoeming Kascommissie 2021 

7. Verkiezing bestuursleden: 

Aftredend en herkiesbaar - Michael Roeterdink 

Tegenkandidaten dienen zich 1 week voor de ALV bij het secretariaat (secretaris@iwsvn.nl) 

te hebben aangemeld met bijvoeging van een lijst met het vereiste aantal leden die de 

kandidaat ondersteunen. (statuten artikel 20). 

8. Uitreiking wissel trofeeën 

a. Merlin beker Seizoen 2020 

b. Mulligan Memorial Trofee, Seizoen 2019-2020 

c. Mr Sheen Challenge Jaar 2020 

 

9. Rondvraag 

10. Sluiting. 

 

 

  



 

Verslag ALV 6 september 2020 

KC Assen 
Dijkveldpad 1 
Assen 
 

Aanwezig: 

Len Bakker,  Arjen Mets, Anja Mets, Karin Huijsman, Michael Roeterdink, Tom van Engers, 
Christien ter Horst, Willem ter Horst, Mike Lankmeijer, Wilma van der Meer, Janette Haring, 
Toon Robbeson, Anja Robbeson, Clara Hamers, Marion Williams, Dagmar Lukas, Daniëlle van 
der Henst, Annelies Roeterdink, Nettie Zindel (notulen), Otto Kanzler, Iris Kanzler. 
 
Aanvang 16.30 uur 
 

1.  Michael opent de vergadering.  
De ALV zal gezien de vooraf gehouden clubmatch die qua tijd erg uitliep en het zeer late 
tijdstip waarop de ALV daadwerkelijk kon beginnen in een verkorte versie plaatsvinden. 
Er zijn geen mededelingen. 

2.   Er is geen inkomende post.     

3.  Het verslag van de ALV 2019 wordt goedgekeurd. 

4.  Het jaarverslag van de secretaris zal worden gepubliceerd in het clubblad, het is niet 
besproken i.v.m. boven genoemde late tijdstip. 

5.  Jaarverslag penningmeester, zie punt 4. 

-  financieel overzicht alsmede het verslag van de kascommissie zijn in orde bevonden. 
Anja Mets en Toon Robbeson beide van de kascommissie verzoekt de ALV het bestuur 
decharge te verlenen 

-  begroting 2021, de huidige contributie zal niet worden verhoogd. 

6.   Arjen Mets en Toon Robbeson zullen het komende jaar plaatsnemen in de kascommissie. 

7.  Gezondheid IWS. 

Anja Mets, die zich inzet om de gezondheid van de IWS in kaart te brengen heeft een 
verzoek. 
Het legaat, dat ooit geschonken is door wijlen mevrouw A.C. ter Kuile, aan te wenden voor 
ECVO oogonderzoeken bij de IWS. 

Dit verzoek wordt aangenomen. Ieder lid kan, mits 2 jaar lid hier aanspraak op maken.    
Overigens betreft het slechts een éénmalig onderzoek. In de bestuursvergadering zal 
worden besproken wanneer dit onderzoek kan ingaan. 
 
Anja Mets heeft van 2003 t/m 2018 bijgehouden in welke foklijnen er epilepsie voorkomt. 
Tot op heden komt epilepsie bij de IWS, voor zo ver bekend niet voor. 
 

 
 
 



 

8. Verkiezing bestuursleden. 
 
Willem ter Horst, is aftredend in zijn plaats komt Wilma van der Meer. 
Nettie Zindel blijft het secretariaat doen. 

9.   De Merlin beker is uitgereikt aan Marylou Bijvoet, zij heeft met haar hond het hoogst 
mogelijke diploma gehaald met haar hond, 2 x A! 
Dat is het allerhoogst haalbare, óóit met een IWS gedaan!! We vinden het geweldig.  
De Mulligan Memorial Trofee gaat naar Annelies Roeterdink met Fynder Rock on Ruby 
(Phoebe).  
De Mr Sheen Challenge jaar 2019 gaat naar Len Bakker met Blue Jewels Clansey 
(Mr Jingles).  
Allen van harte met deze prijzen.   

10.  Rondvraag, geen vragen. 

11. Sluiting om 16.45 uur 

 


