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Beste Leden, 
 

Wie gaat er mee wandelen in Kootwijk ? 
 
Op zondag 11 februari 2018 gaan we wandelen in Kootwijk. Verzamelen en een 

kopje koffie om 11.00 in restaurant ´t Hilletje. Na de koffie wandelen we naar en 
door de duinen. 

Na de wandeling is er gelegenheid om bij ´t Hilletje te lunchen. 
´t Hilletje bevindt zich aan De Brink en staat in Kootwijk aangegeven op bruine 
bordjes langs de weg. 

Stuur mij even een berichtje dat u komt ?  
 

Vriendelijke groeten, 
 
Dithmar Huijsman 

06-212 80 953 
adhuijsman@gmail.com 

 
 
 

 
Tevens willen wij u uitnodigen voor de Algemene Leden Vergadering van de 

IWSVN, welke gehouden wordt op zondag 25 maart 2018  
in restaurant: Pitch and Putt Busloo  

Tijd:     11.00 uur. 
Adres:   Withagenweg 17, 7384 SB Wilp. 

  tel.: 0571 261 212 

 
De benodigde vergaderstukken treft u onderstaand aan. 

 
Na de vergadering is er gelegenheid om met de honden te wandelen. 
We hopen velen van u daar te ontmoeten. 

 
Namens het bestuur van de IWSVN, 

 
Arjen Mets 

 

 

  

mailto:adhuijsman@gmail.com
https://www.google.nl/search?q=pitch+and+putt+bussloo&rlz=1C1PRFI_enNL710NL712&oq=Pitch+and+putt&aqs=chrome.2.69i57j0l5.3216j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Concept verslag van de Algemene Leden Vergadering IWSVN dd.  
5 maart 2017 bij restaurant Fly Inn, Noodweg 43 1213PW Hilversum. 

  

Aanwezig: Arjen Mets (vz),  Dithmar Huijsman (pen), Nettie Zindel (not), 

Karin Huijsman, Christien ter Horst, Willem ter Horst, Anja Mets, Michael Roeterdink,    

Hans Knoppert, Marion Williams, Clara Hamers,  

 

Afwezig met kennisgeving: 

Frans van den Akker, Marylou Bijvoet, Annelies Roeterdink, Ludy Helling, Jannette  Haring,     

Annemarie Bouwman, Toon Robbeson. 

   

1:  Opening en mededelingen  

     Arjen opent de vergadering om 11.30 uur. 

 

     Nettie vertelt dat de IWSVN in 2017  wederom mag meedoen met het Animal Event.  

     De events van 2016 hebben 2 nieuwe leden opgeleverd. Deze nieuwe leden zijn in 

     verheugde af afwachting van een nieuwe pup. Ook zijn zij lid geworden van de IWSVN. 

 

2:  Inkomende en uitgaande post 

     De inkomende post zijn veelal berichten van de Raad van Beheer, ook was er nogal wat  

     reclame.    

 

3:  Notulen vorige vergadering d.d. 17-04-2016 te Bussloo 

     Er wordt gevraagd of het Bestuur reeds heeft geïnformeerd naar de mogelijkheden voor de  

     IWS om mee te doen aan veldwedstrijden.  In Ierland kan dan namelijk wel.  

     Arjen heeft Orweja hierover benaderd, helaas wil Orweja niet meewerken. 

     Arjen zal nu met medewerking van Pepi Barrington via de Ierse Kennelclub proberen dit te  

     bewerkstelligen.    

     Gaarne een snel antwoord op deze kwestie. 

     De notulen worden verder goedgekeurd. 

 

4:  Jaarverslag 2016 van de secretaris van de Ierse Water Spaniel Vereniging Nederland 

 

Op 17 april 2016 vond de ALV plaats te Bussloo bij de Pitch en Putt. 
 

Aanwezig: Arjen Mets ( vz), Tom van Engers, Dithmar Huijsman, Ludy Helling, Nettie zindel 

(not), Michael Roeterdink, Annelies Roeterdink, Christien ter Horst, Toon Robbeson, Anja 

Robbeson, Anja Mets, Karin Huijsman, Clara Hamers, Marion Williams. 

 

Afwezig met kennisgeving: Hans en Mary Knoppert, Annemarie Bouwman. 

De ALV werd door 15 leden bijgewoond en na afloop van de vergadering werd er gewandeld in 

deze mooie omgeving. Uiteraard werden we vergezeld door de honden. 

De contributie blijft zoals afgesproken in het voorgaande jaar op 30,00 euro voor een senior lid , 

voor een gezinslid 15 euro en jeugdleden betalen 6 euro per jaar. 

De IWSVN heeft in 2016 een ledenaantal van 50 personen. 
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Het bestuur bestaat uit: 

Arjen Mets:                  voorzitter en wisselbekers 
Dithmar Huijsman:     penningmeester, ledenadministratie 
Nettie Zindel:              secretariaat  
Tom van Engers:         portefeuille PR 
Ludy Helling:                portefeuille gezondheid, welzijn, fokkerscontacten 
 
Het bestuur kijkt terug op een prettige sfeer en onderlinge verstandhouding.  Ludy heeft te kennen 

gegeven haar functie ter beschikking te stellen.   

Zij vind het van belang om nieuwe “ bemensing” te hebben in een bestuur met o.a. nieuwe ideeën. 

Hopelijk zijn er leden onder u die zitting willen nemen in het bestuur? 
U bent welkom. 
 
Ook in het jaar 2016 waren er geen IWS pups in Nederland te verwelkomen helaas.  
Het komend jaar 2017 biedt perspectieven. 
 

In 2016 waren er 3 Nieuwsbrieven en het Iers Waterpeil verscheen op verzoek van de leden in de 

laatst gehouden ALV wederom in een papieren versie. 

 

We hadden 3 mooie IWS wandelingen die werden o.a. georganiseerd op schitterende locatie zoals  

het strand van Noordwijk. 

Leuk was ook dat nieuwe leden een kijkje kwamen nemen naar onze honden.  Gelukkig vielen 

onze honden zeer in de smaak zodat zij nu in blijde afwachting zijn van een te verwachten pupje. 

Inmiddels , het is nu maart zal er een nest te bewonderen zijn bij Annelies. 

 

Clara haar teefje,  Silver zal worden gedekt zodra zij ontvankelijk is, kortom er is nog meer 

uitbreiding van de IWS populatie in Nederland in 2017 te verwachten. 

 

Het Animal Event was wederom heel erg leuk. We hadden geen stand helaas, nou ja helaas? We 

hadden wél toegangskaarten gekregen van Academy Bartels (organisator) met het verzoek om mee 

te doen aan de rassenparade. Heel erg leuk om te doen, eenvoudigweg een ronde lopen met veel 

publiek. De rest van de dag “vrij”.  Want een stand moet bemand blijven. Een speaker verteld het 

e.e.a. over onze IWS. 

Regelmatig hoorden we: “wat een leuke honden”! Laat dat nou precies zijn wat we wilden, meer 

bekendheid voor ons hondenras. 

Ik vind het zo ongelooflijk dat ons leuke ras zo onbekend is. 

Wat betreft die toegangskaartjes, tja eigenlijk voor ons nog leuker want we hoefden alleen in de ere 

ring acte de presence te geven aan het toeziend publiek. Er was een o.a. een hondenstrand en het 

weer?? Het kon niet mooier, we hebben genoten. Zodoende konden we alle activiteiten die het 

Animal Event bood ruimschoots op ons gemak bekijken en genieten van dit schitterende opgezette 

Animal Event. 

 

Halverwege het jaar ontving ik wederom een uitnodiging, nu voor het Horse Event te Ermelo.  Tja, 

de hond moest wat hebben met paarden. Zeker natuurlijk hebben ze dat. We hebben gewoon 

alleskunners! Ze kunnen mee met een buitenrit desgewenst, het is maar wat je ze aanleert. 

Kortom, werden we ingeloot voor een stand en ja hoor, met wederom schitterend weer. 
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Ook dit Event werd druk bezocht en eveneens duurde dat 3 volle dagen. 

Ook hier veel belangstelling en pats nieuwe leden. Superleuk zij hadden belangstelling voor een 

pup, wij genoten van al die belangstelling en onze honden lieten zich al die belangstelling 

welgevallen. 

Regelmatig stonden wij gedurende het Horse Event op een podium alwaar de speaker de IWS 

voorstelde aan het toeziende publiek, de tekst had ik van te voren aangeleverd. 

Voor alle hulp die ik heb gekregen gedurende die dagen zoals het opbouwen van de stand op de 

donderdagen voor aanvang van de Events. 

Annelies, Twan. Isabel, Karin, Anja dank daarvoor. 

 

Ik heb niet echt bijzondere berichten te melden, digitale post die ik ontvang zend ik door aan alle 

leden van het bestuur. 

Voor het merendeel zijn het berichten van de Raad van Beheer en Nieuwsbrieven van de Raad van 

Beheer of reclame. 

Showuitslagen zend ik door aan Annelies die ze publiceert in het IWP. 

Ik kijk terug op leuke en gezellige verenigingsbijeenkomsten en hoop dit nog een poos te kunnen 

continueren. 

 

Nettie Zindel 

 

5:  Jaarverslag 2016 penningmeester 

    Clara vraagt of er ook inkomsten voor de vereniging zijn, zij ziet namelijk haar advertentie in het  

    IWP staan en zij heeft nog geen rekening ontvangen. 

 

    De vergadering verleent het bestuur decharge voor 2016. 

    De contributie voor het verenigingsjaar 2018 blijft gehandhaafd op 30 euro per jaar voor een lid 

    een gezinslid, 15 euro per jaar en jeugdleden 6 euro per jaar. 

 

6: Benoeming kascommissie 2017 

    Anja Mets en Annelies Roeterdink, Toon Robbeson reserve! 

 

7: Verkiezing Bestuursleden 

    Ludy treedt af en is niet herkiesbaar. 

    Willem ter Horst is bereid gevonden in het Bestuur plaats te nemen, het bestuur zal onderling de  

    taken herverdelen. 

 

8: Uitreiking wissel trofeeën 

    Merlin Beker, wederom gewonnen door Teun, eigenaresse Marylou Bijvoet met 340 punten. 

    De Mulligan Troffee is  door niemand gewonnen omdat er geen kandidaten voor waren. 

    De Mr. Sheen Challenge, gewonnen door Clara Hamers met Silver. 

    Top Agility IWS of the year, ook aan dit onderdeel deden geen IWS mee. 

 

9:  De KCM 2017 

     De vereniging zal niet kostendekkend de KCM kunnen organiseren, er zullen dus kosten gemaakt  

     worden die dagen. Die op het conto van de vereniging komen. De vergadering verheugt zich op  

     dit KCM weekend in mei. 

     Er zijn al de nodige inschrijvingen ontvangen vertelt Michael. 
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     Op zaterdag: KCM, een B.B.Q. en whisky proeverij. 

     Op zondag diverse workshops. 

     Er wordt opgemerkt dat de eigen bijdrage aan de workshops aanzienlijk zijn, gezien de prijs  

     daarvan n.l. 20 euro per onderdeel is. 

     Clara is bezig met het maken van een aandenken voor de deelnemers van die dag. 

     Ook níet leden zijn welkom op deze KCM met hun IWS. 

 

10:Rondvraag 

      Er wordt verzocht om een ledenlijst aan leden te verstrekken, deze vraag is al eerder gesteld in    

      een vorige vergadering. Helaas is dat zonder uitdrukkelijke toestemming van de leden niet  

      toegestaan. Dit houdt verband met de wet op de privacy waaraan ook de IWSVN zich heeft te  

      houden. 

 

      Anja vertelt dat gegevens betreffende de doodsoorzaak van de IWS,  inzichtelijk zijn gemaakt  

      door haar. U kunt deze gegevens desgewenst inzien. 

      Mocht uw dier overlijden, wilt u haar dan melden waaraan. Het doel is een zo gezond mogelijke  

      toekomst voor ons ras te verkrijgen. 

      Wellicht kunnen deze gegevens een waardevolle bijdrage leveren aan een nog gezondere  

      toekomst voor de IWS. 

     

      Er was in 2016 iemand die zijn lidmaatschap opzegde omdat er uitsluitend berichten of verhalen 

      in het Iers Waterpeil stonden die niet over huishonden gingen. 

      Het staat een ieder lid vrij om copy aan te leveren. 

 

11:Sluiting van de vergadering om 13.00 uur 
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Agenda 

Algemene Leden vergadering IWSVN 

d.d. 25 maart 2018 om 11.00 uur 
 

Pitch and Putt Busloo  

Withagenweg 17, 7384 SB Wilp.  
 

1) Opening en mededelingen 

 

2) Inkomende en uitgaande post 

 

3) Notulen vorige vergadering d.d. 05-03-2017 te Hilversum  

  

4) Jaarverslag 2017 van de secretaris  
 

5) Jaarverslag 2017 van de penningmeester,  

o financieel overzicht 2017  

o verslag kascommissie  

o begroting 2018  

o vaststellen contributie 2019 

 

6) Benoeming Kascommissie 2018 

 

7) Verkiezing bestuursleden: 

 

o Aftredend en niet herkiesbaar - Arjen Mets 
 

Dhr. M. Roeterdink stelt zich beschikbaar om de vacature in het Bestuur te willen 

invullen. 

 
Tegenkandidaten dienen zich 1 week voor de Alg. Ledenvergadering 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 

o Merlin beker    Seizoen 2017 

o Mulligan Memorial Trofee,  Seizoen 2016-2017 

o Mr Sheen Challenge   Jaar 2017 

o Top Agility IWS of the Year  Jaar 2017 

 

9) Rondvraag 

 

10) Sluiting. 

 

mailto:secretaris@iwsvn.nl

