
Nieuwsbrief IWSVN - oktober 2009 
 

Iers Water Peil 

Hel volgende Iers Water Peil zal zoals gebruikelijk vlak voor de Kerst verschijnen. We hebben nog 
volop ruimte om kopij te verwerken.  

De kopij dient uiterlijk 10 december bij de redactie aanwezig te zijn. Het adres daarvoor is 
redactie@iwsvn.nl.  

 

Agenda 

14 februari 2010 - Algemene Ledenvergadering 
 

 

Vacature bestuur IWSVN 

Mary Knoppert heeft aangegeven bij de komende Algemene Ledenvergadering haar 
bestuursfunctie neer te willen leggen. Het bestuur wil het liefst tijdens de Algemene 
Ledenvergadering gelijk een nieuw bestuurslid kunnen benoemen, zodat het bestuur uit vijf 
personen blijft bestaan.  
Wilt u actief meedenken over ons ras en over het beleid dat de vereniging voert en bent u in de 
gelegenheid wat vrije tijd te investeren? U wordt hiermee van harte uitgenodigd om te reageren op 
voornoemde vacature. 
Per jaar vergadert het bestuur 3 a 4 keer en de bestuursleden vervullen daarnaast aanvullende 
werkzaamheden, een en ander afhankelijk van de functie binnen het bestuur. 
Wilt u meer weten over de inhoud van de functie dan kunt u altijd contact met mij of één van de 
andere bestuursleden opnemen. 
 

 

Seminar IWSVN 

20 september 2009 heeft het eerste - door de IWSVN georganiseerde - seminar plaatsgevonden. 
In totaal waren er die middag 16 belangstellenden aanwezig.  
Dr. P. Bijma gaf een zeer interessante lezing van ruim een uur. Na deze lezing hebben de 
aanwezigen nog een goede discussie gevoerd over ons ras.  
Een geslaagd evenement, maar het bestuur vond het jammer dat er uiteindelijk van de 
aanwezigen een kleine 10 leden (buiten het aanwezige bestuur om) van onze vereniging 
aanwezig waren.  
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Raad van Beheer 

Zoals ik in mijn voorwoord van het afgelopen Peil schreef 
gebeurt er momenteel veel in kynologisch Nederland. 
Dinsdag 22 september jl. werden alle rasverenigingen uitgenodigd om in hotel Old London de 
stand van zaken betreffende het certificeringprogramma aan te horen en vragen te stellen. De 
avond werd voorgezeten door de heer J. Wauben, bestuurslid van de Raad van Beheer. In een 
klein uur presenteerde hij waar de Raad in de afgelopen ¾ jaar mee bezig is geweest. Eén van de 
belangrijkste resultaten is dat de Raad eindelijk plaats heeft genomen in verschillende 
overlegorganen die de minister van LNV adviseren over de vervanging van het huidige honden en 
katten besluit.  
Bij twee van deze organen heeft de Raad zelfs het initiatief kunnen nemen. 
De volgende Ledenvergadering van de Raad zal in zijn geheel gewijd zijn aan het aanpassen van 
de statuten en het huishoudelijk reglement. Hierin zijn de wijzigingen verwerkt die nodig zijn om 
meer dan één rasvereniging per ras toe te laten. 
 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Michael Roeterdink 
namens het bestuur IWSVN en redactie IWP 
050 50 344 98  
voorzitter@iwsvn.nl  
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