Nieuwsbrief IWSVN –

maart 2019

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering
Beste leden,
De eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar staat in het teken van de Algemene Leden
vergadering op 17 maart 2019. Om half 11 staat de koffie klaar.
Ik verwijs graag naar de bijlagen met betrekking tot de uitnodiging en agenda.
Ik hoop dat we met velen aanwezig zullen zijn!
Michael Roeterdink

IWS aanwezig op evenementen
Net als de afgelopen jaren gaat de vereniging naar evenementen toe. Nettie Zindel is
momenteel degene die dit allemaal coördineert maar alleen kan ze dit natuurlijk niet doen.
Daarvoor heeft ze alle hulp die er maar geboden kan worden nodig. Dus wil je een keer een
dagje de vereniging op één van de onderstaande evenementen vertegenwoordigen dan horen
we dat graag. secretaris@iwsvn.nl
Datum
3, 4 & 5 mei 2019
25 mei 2019
13, 14 & 15 september 2019

Evenement
Animal Event
Country Fair
Horse Event

Locatie
Beekse Bergen
Utrecht
Vijfhuizen

Agenda IWSVN 2019
Datum
17 maart 2019
aanvang 11 uur
29 juni 2019

Activiteit
Locatie
Algemene Leden Vergadering Restaurant No. 15
Hoog Soeren nr.15
7346 AB Hoog Soeren
Letterboxen
Dwingeloo

7 september 2019

Suppen met hond

Loosdrecht

17 november 2019

Najaarswandeling

Nog niet bekend

Nieuwe leden
Sinds het verschijnen van het vorige WaterPeil hebben zich 4 nieuwe leden aangemeld, te weten:
Len Bakker, Daniëlle Vanderhenst, Jim en Monique Pauwels
Als een van de leden bezwaar heeft kan dat tot 6 weken na publicatie bij mij kenbaar worden gemaakt.
Het lidmaatschap zal zonder bezwaren na genoemd termijn in werking treden.
Vriendelijke groeten,
Dithmar Huijsman
penningmeester en ledenadministratie
06-212 80 953

Agenda Algemene Leden vergadering IWSVN
d.d. 17 maart 2019 om 11.00 uur
Restaurant No. 15
Hoog Soeren nr.15
7346 AB Hoog Soeren
1) Opening en mededelingen
2) Inkomende en uitgaande post
3) Notulen vorige vergadering d.d. 25-03-2018 te Wilp
4) Jaarverslag 2018 van de secretaris
5) Jaarverslag 2018 van de penningmeester,
•
•
•
•

financieel overzicht 2018
verslag kascommissie
begroting 2019
vaststellen contributie 2020

6) Benoeming Kascommissie 2019
7) Verkiezing bestuursleden:
Aftredend en herkiesbaar – Dithmar Huijsman en Tom van Engers
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
•
•
•
•

Merlin beker Seizoen 2018
Mulligan Memorial Trofee, Seizoen 2017-2018
Mr Sheen Challenge Jaar 2018
Top Agility IWS of the Year 2018

9) Rondvraag
10) Sluiting.

Verslag Algemene Leden vergadering IWSVN
d.d. 25 maart 2018 om 11.30 uur
restaurant: Pitch and Putt te Bussloo
Aanwezig: Arjen Mets (vz), Willem ter Horst, Dithmar Huijsman, Tom van Engers, Nettie
Zindel(not), Maarten Koskamp, Christien ter Horst, Karin Huijsman, Marion
Williams, Anja Robbeson, Toon Robbeson, Janette Haring, Clara hamers, Michael
Roeterdink
Afwezig met kennisgeving: Hans Knoppert, Mary Knoppert, Twan Embregt, Isabel Embregt,
Anja Mets, Annelies Roeterdink
1. opening
Arjen verwelkomt de leden en opent de vergadering.
2. Inkomende en uitgaande post
Nettie: alle berichten die via de mail binnenkomen worden aan álle bestuursleden
doorgezonden. De meeste berichten komen van de Raad van Beheer ook is er nogal wat
reclame.
Keurverslagen zend Nettie door aan Annelies.
3. Notulen van de vorige ALV d.d. 050317 zijn goedgekeurd.
4. Jaarverslag van de secretaris.
De ALV 2017 werd door 11 leden bijgewoond en na afloop van de vergadering werd er
gewandeld in deze mooie omgeving.
Uiteraard werden we vergezeld door onze honden.
De contributie blijft wederom zoals afgesproken in het voorgaande jaar 2017 op 30,00 euro per
jaar voor een senior lid, voor een gezinslid 15 euro en jeugdleden betalen 6 euro per jaar.
De IWSVN had in 2017 een ledenaantal van 57 personen.
Een bescheiden aanwas.
Helaas zijn er in 2017 3 Ieren ingeslapen.
De eigenaren van deze dieren hebben ons ingelicht over de reden van inslapen. Een verzoek
om het overleiden te melden aan het bestuur en met welke reden hiervoor stond in het IWP
2017.
Anja Mets (commissie welzijn) houdt de redenen van overleiden bij. Het uiteindelijke doel
hiervan is om, mogelijkerwijs, met het oog op de toekomstige populatie van de IWS de
nakomelingen een zo gezond mogelijke toekomst te bieden.
Het bestuur in 2017:
Arjen Mets:
Dithmar Huijsman:
Nettie Zindel:
Tom van Engers:
Willem ter Horst:

voorzitter, verjaarkalender en wisselbeker
penningmeester, ledenadministratie
secretariaat
portefeuille PR
portefeuille gezondheid, welzijn, fokkerscontacten

Ook in 2017 konden we als Bestuursleden putten uit een prima onderling contact en sfeer.
Arjen Mets (vz) Treedt af dit jaar in 2017, heel jammer.
Vanzelfsprekend een hartelijk welkom aan de nieuwe voorzitter.
In 2017 zijn er 2 nestjes geboren.
Bij Clara Hamers: Duwuna Kennel en bij Annelies en Michael Roeterdink : Greensocks.
Bij beide ben ik gaan kijken, het koste mij moeite om er niet eentje te nemen. Ik heb het
wederom kunnen weerstaan om div. persoonlijke redenen.
Want wat zijn ze mooi, leuk en hartveroverend.
In 2017 zijn er 3 nieuwsbrieven verzonden en het Iers Waterpeil verscheen 2 maal, op verzoek
van de leden in de laatst gehouden ALV 2017, wederom in een papieren versie.
Er waren 3 mooie IWS wandelingen die werden o.a. georganiseerd op schitterende locatie
zoals het strand van Noordwijk de 1e, de 2e Te Hilversum, Fly inn en de 3e te Brielle.
Mei 2017 het Animal Event was erg leuk.
Wederom hadden we veel belangstelling van het langslopende publiek en met de hulp van
leden was het super gezellig.
We krijgen een gratis stand aangeboden door de Raad van Beheer. Ook word er een soort
wedstrijd georganiseerd door de Raad van Beheer voor de mooiste stand. Daar proberen we
natuurlijk aan mee te doen, jammer deze prijs ging naar onze buren met hun stand.
Eigenlijk is het een soort van feestje. Omdat we met meerdere leden zijn die de stand
bemannen. kunnen we zelf ook een kijkje nemen op het Event.
Het Animal Event wordt gehouden te Hilvarenbeek de Beekse bergen. Je kunt ook met je hond
meedoen aan allerlei activiteiten die daar worden georganiseerd.
Wel verwacht de Raad van Beheer dat je de hond presenteert d.m.v. een rondje te lopen, te
showen in een daarvoor bestemde ring aan het toekijkend publiek.
Het publiek wandelt in grote getale langs de stands en vraagt van alles.
Ook dit jaar in 2018 1e weekend in mei. Heb ik de IWSVN ingeschreven. Het is aan de Raad
van Beheer of we ook echt mogen meedoen! Zij houden een verloting.
Inmiddels heb ik bericht, ook in 2018 mogen we meedoen.
Halverwege het jaar 2017 hebben we meegedaan aan het Horse Event te Ermelo.
Op donderdag hebben we stand opgebouwd, wat altijd wel een ding is en op vrijdag ging het
Event open!
Helaas een regenachtige dag maar toch hadden we voldoende belangstelling.
Het had behoorlijk geregend en ik was met de camper van een vriendin. Bij aankomst dacht ik
al, hoe kom ik hier uit??
Het was inderdaad flink mis s’ avonds. De camper was flink in het grasland weggezakt. Met een
soort van maanvoertuig ben ik er uit getrokken, best vervelend. Zaterdag was het noodweer,
regen met bakken uit de hemel.
Zondag, ongelooflijk, de zon scheen, het ging door!!! Ja en wat een dag!!
Clara had 2 pups bij zich en Christien had ook haar pup bij zich. Wat maakte dat er die dag 3
pups te bewonderen waren.
We hadden een supergrote puppy ren en stalen de show ongelooflijk. Ook hier weer iemand die
ter plekke verliefd werd op de IWS.
Ja, ze heeft een pup inmiddels genomen en is lid geworden. Geweldig toch?
In december hebben we meegedaan als IWSVN in de Rai op de Winner Dogshow.
Wederom in een stand ook hier gratis aangeboden door de Raad van Beheer.
Er was een schitterende grote ren alwaar de honden hun rust konden pakken en gemakkelijk
gezien konden worden.
We waren met een aantal leden ook leden die hun hond showden.
Na de presentatie kwamen zij allen naar onze stand om te helpen echt super.
Ook deze dagen waren gezellig en leuk. Helaas was het weer rampzalig het sneeuwde en niet
zo’n klein beetje ook! Ik heb er zo’n 4 uren over gedaan om thuis te komen. Nee, het was niet

meer grappig te noemen. Maar ja, toch ook weer mensen die een Ier willen aanschaffen. Dat is
prettig en goed voor het voortbestaan van ons ras. Daar doen we het voor!
De honden uitlaten? Dat gaat prima tussendoor we weten inmiddels hoe de honden
ruimschoots aan hun trekken kunnen komen, nee niet op die vieze uitlaat plaatsen brrr.
De hulp die ik krijg is geweldig, altijd hebben de leden er zin in.
Anja, Karin, Twan, Isabel, Christien, Willem, Annelies, René, Rina, Janet.
Super bedankt.
Ik wil benadrukken dat we geen elitair groepje zijn, u bent hartelijk welkom om aan te sluiten bij
onze activiteiten d.w.z. het promoten van de IWS.
Voor mij persoonlijk en daarin ben ik niet alleen is het een soort van minivakantie.
Nogmaals heeft u zin om te komen helpen uiteraard met uw hond, geef even een berichtje.
Voorts, heb ik een paar maal mensen aan de telefoon gehad die belangstelling hadden voor
een Ierse Water Spaniel.
Leuk om deze mensen te spreken en een paar van deze mensen zijn inmiddels in blijde
afwachting van hun pupje.
De afgelopen jaren kan ik inmiddels zeggen. Vond ik leuk en bovenal gezellig. Op onze
wandelingen was ook de sfeer vriendelijk.
Dat hoor ik wel eens anders, ego’s en tegengestelde belangen tja! Ik heb er geen zin in.
Persoonlijk vind ik een goede sfeer van levensbelang voor zo’n kleine vereniging als de onze.
Als iemand al eens de moeite neemt om deel te nemen aan een activiteit genomen word, moet
dat ook leuk en gezellig zijn.
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.
Voor het merendeel zijn berichten van de Raad van Beheer en Nieuwsbrieven van de Raad van
Beheer of reclame. Soms ook van kleine rasverenigingen die samen willen werken met de
IWSVN. Uw Bestuur vergadert hierover en houdt u op de hoogte als er serieuze ontwikkelingen
zijn op dit gebied.
Showuitslagen zend ik door aan de redactie van het Cluborgaan (Annelies), het IWPeil. De
betreffende uitslagen worden, zoals gebruikelijk, gepubliceerd in het IWPeil.
Ik kijk terug op leuke en gezellige verenigingsbijeenkomsten en hoop dit nog een poos te
kunnen continueren.
Nettie Zindel
Secretaris IWSVN
5. Jaarverslag penningmeester
•
•
•

de KCM is met een positief saldo geëindigd
de contributie wordt niet verhoogd in 2019
30 euro zal eveneens worden berekend aan de buitenlandse leden

6. Benoeming kascommissie
•

Annelies Roeterdink
Toon Robbeson
Arjen Mets (res)

7. Verkiezing bestuursleden
Er is een oproep gedaan aan de leden om toe te treden in het bestuur. Arjen treedt is niet
herkiesbaar, gezien de duur van zijn voorzitterschap.
Michael Roeterdink heeft zich aangemeld. Met instemming van het bestuur wordt Michael
Roeterdink als voorzitter gekozen.. Overigens voor deze functie had niemand anders zich
gekandideerd.
Het verenigingswerk en de bezigheden, zoals o.a. het bezoeken van vergaderingen wordt nogal
eens onderschat. Dithmar merkt tevens op dat bijvoorbeeld Annelies Roeterdink zich al 24 jaar
bezighoud met de redactie van het IWP en de Nieuwsbrief ook houdt zij de showuitslagen bij.
Arjen Mets is behalve voorzitter ook een zeer actief bestuurslid en heeft in de afgelopen jaren
meerdere functies bekleed.
Als dank voor de afgelopen jaren waarin hij als voorzitter van de IWSVN werkzaam was
ontvangt hij een fles whisky.
8. De uitreiking van de wisseltrofeeën
Merlin Beker, wederom gewonnen door Kirkmarsh Green Rising Star (lou lou)
eigenaresse Marylou Bijvoet (B diploma 69 punten)
De Mulligan Troffee is door Greensocks Ready For take off (Missy) 4 excelllent CACT
gewonnen
De Mr. Sheen Challenge, gewonnen door Green Socks Ready for take off(Missy) Sylver heeft
ook 4 punten maar KCM gaat voor klassement
Top Agility IWS of the year, ook aan dit onderdeel deden geen IWS mee.
9. Rondvraag
Geïnformeerd werd naar enkele leden die met ernstige ziekte kampen. Opgemerkt werd dat
een blijk van belangstelling naar het wel en wee naar de patiënt toe zeer op prijs gesteld zal
worden.
10. Sluiting van de vergadering om 13.30 uur

