
Nieuwsbrief IWSVN – februari 2020 
 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering  

Beste leden, 

De eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar staat in het teken van de Algemene 
Ledenvergadering op 22 maart 2020. Om half 11 staat de koffie klaar.  
Verderop in de nieuwsbrief staat de agenda van de vergadering. 

Ik hoop dat we met velen aanwezig zullen zijn! 

Michael Roeterdink 

 
 

Agenda IWSVN 2020 

Datum Activiteit Locatie 

22 maart 2020  
aanvang 11.00 uur 

Algemene Leden 
Vergadering 

Pitch and Putt Busloo 
Withagenweg 17, 7384 SB 
Wilp 

17 mei 2020 Strandwandeling 
 

Katwijk 

27 juni 2020 Jachttraining Landgoed De Lorrekorf in 
Putten 

6 september 2020 Kampioenschaps Clubmatch 
 

Assen 

 

 

Contributie brieven 

Vanwege een misverstand zijn de contributiebrieven niet begin januari verstuurd maar zijn ze 
begin deze week op de bus gegaan. Degene die snel is kan de deadline van 15 februari nog 
halen maar als een ieder de contributie vóór 15 maart wil voldoen dan is onze penningmeester 
daar erg blij mee.  

 

 
  



Jachttrainingsmiddag  

Op zaterdag 27 juni wil Marylou Bijvoet voor onze vereniging een jachttrainingsmiddag 
organiseren voor honden die al enigszins bekend zijn met het jachthondenwerk. Er zal met 
dummies gewerkt worden en eventueel met wild. Er wordt géén schot gebruikt. 

De locatie is landgoed De Lorrekorf in Putten en de kosten zijn € 20,00 per combinatie. 

Te zijner tijd volgt er meer informatie. We willen starten om 13.30 uur. 

Opgave en nadere vragen/informatie kan via Annelies Roeterdink (mail: 
annelies@greensocks.nl)  

Let op: de plaatsen zijn beperkt en wie het eerst komt wie het eerst maalt! 

 

 

  

annelies@greensocks.nl


 

Agenda Algemene Ledenvergadering IWSVN 

d.d. 22 maart 2020 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. 17-03-2019 te Hoog Soeren  

4) Jaarverslag 2019 van de secretaris  

5) Jaarverslag 2019 van de penningmeester,  

• financieel overzicht 2019  

• verslag kascommissie  

• begroting 2020  

• vaststellen contributie 2021  

6) Benoeming Kascommissie 2020  

7) Gezondheid van de IWS  

8) Verkiezing bestuursleden:  
Aftredend en herkiesbaar – Nettie Zindel en Willem ter Horst 
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).  

9) Stand van zaken KCM 

10) Uitreiking wissel trofeeën  

• Merlin beker Seizoen 2019  

• Mulligan Memorial Trofee, Seizoen 2018-2019  

• Mr Sheen Challenge Jaar 2019 

• Top Agility IWS of the Year 2019 

11) Rondvraag  

12) Sluiting.  



Verslag Algemene Ledenvergadering IWSVN 

d.d. 17 maart 2019  
restaurant No. 15, te Hoog Soeren. 7346 AB te Hoog Soeren. 
 
Aanwezig: Dithmar Huijsman, Hans Knoppert, Christien ter Horst, Marion Williams, Arjen Mets,  
Anja Mets- Boom, Ingrid Kuijpers, Willem ter horst, Tom van Engers, Michael Roeterdink, Nettie 
Zindel, Karin Huijsman, Clara Hamers. 

Eveneens aanwezig: Len Bakker en Jim Pauwels in de hoedanigheid van adspirant lid. 

Afwezig met kennisgeving: Annelies Roeterdink, Anja en Toon Robbeson, Anne van Erven, 
Maryloe Bijvoet, Janneke en Frans Dresens, Twan en Isabel Embregt, Maarten Koskamp. 

1. Michael opent de vergadering en brengt in herinnering 2 leden,  die in 2018 zijn 
overleden en memoreert  aan het enthousiasme alsmede de inzet van Mary Knoppert en 
Bap Meersman.  
Mary Knoppert,  was o.a. gedreven in het promoten van de Ierse Water Spaniel op 
allerlei gelegenheden, Bap Meersman, zelf keurmeester en nauw betrokken bij de 
opleiding van nieuwe keurmeesters. 
 
In 2018, zijn er 9 verzoeken binnen gekomen van mensen, voor een opleiding tot ras 
keurmeester Ierse Water Spaniel.  
Gevraagd wordt,  wat we als vereniging  IWSVN aan moeten met 9 keurmeesters?  
Het is een mooie aanvulling op een CV, echter binnen de I.W.S. wordt er niets mee 
gedaan. 
 

2. Inkomende en uitgaande post 
Alle berichten worden door Nettie aan alle bestuursleden doorgezonden.  
Van de faculteit diergeneeskunde, Outdoor Event is een verzoek binnengekomen. Er 
wordt een Countryfair georganiseerd op 25 mei te Utrecht met leerzame workshops, 
shows en demonstraties. Er wordt gevraagd wie bereid is te komen helpen. Ook hier zal 
de IWSVN zich presenteren.  
Anja Mets meld zich aan. 
 

3. Verslag vorige vergadering 250318 is goedgekeurd 
 

4. Jaarverslag 2018 van de secretaris 
Het afgelopen jaar werd de ALV d.d. 25 maart 2018 gehouden bij restaurant Pich and put 
te Bussloo. 
Aanwezig:                14 leden 
Afwezig:                    6 leden met kennisgeving  
 
en zoals te doen gebruikelijk werd er na afloop van de ALV gewandeld in het gezelschap 
van onze honden. 
 
Op 13 mei 2017 is de 8e kampioenschaps Clubmatch gehouden op het terrein van 
camping de Waltakke, Bolsbeekweg 7 te Lochem.  
 
Het was fantastisch georganiseerd weekend. 
Uiteraard was er de clubmatch waarvan u inmiddels de uitslagen kunt nalezen op de 
IWSVN site.  
Het was mogelijk om te overnachten en nagenoeg alle leden deden dat. 
We hadden een gezamenlijk ontbijt en een diner bereid door zeer enthousiaste leden en 
niet te vergeten een whisky  proeverij. 
Ook waren er spellen om met de hond te toen en workshops zoals mantrail, zoeken naar 
sporen van mensen. 
Het weer zat mee zodat we ook in de avond buiten konden zitten en eten. 



De organisatie was top en de deelnemende leden heel enthousiast. 
 
Heel veel dank aan de organisatie. 
 
De contributie bleef ook in 2018 op 30,00 euro per jaar voor een senior lid, een gezinslid 
betaald 15,00 euro en een jeugdlid 6 euro per jaar.  
 
In 2018 waren er pups te bewonderen bij familie Mets.  
Ook heb ik een aantal mensen gesproken die gaarne een Ierse Water Spaniel Pup 
zouden willen hebben.  
 
Ik heb deze belangstellenden doorverwezen naar Clara Hamers omdat zij voornemens 
is, met haar teefje Sylver, in de nabije toekomst aan een nestje te “bouwen”. 
 
In 2018 zijn verdrietig genoeg ook enige honden ingeslapen.  
Eigenaren wordt gevraagd om de reden van inslapen aan Anja Mets door te geven. 
Niet uit nieuwsgierigheid maar om inzichtelijk te krijgen hoe en waarom een dier is 
heengegaan. 
Een zo gezond mogelijke toekomstige populatie van Ierse Water Spaniels is dan ook het 
uiteindelijke doel. Anja heeft zich in deze materie verdiept, uiteraard deelt zij, indien 
gewenst, deze kennis met u. 
Gelukkig is er onder de Ierse water Spaniels in Nederland niets bekend over nare ziektes 
binnen de populatie. We kunnen daarom nog zeggen dat de Ierse Water Spaniel een 
gezond ras is, wel dient waakzaamheid t.a.v. van de genenpoel voor nakomelingen in 
acht te worden genomen. 
 
In 2018 zijn er 3 Nieuwsbrieven gemaild, het Iers Waterpeil verscheen in papieren vorm 
2 maal. 
 
Ook waren er 3 prachtige wandelingen ergens in Nederland met een zeer grote opkomst. 
 
Het Animal Event te Beekse Bergen, was wederom een happening op zich. 
Veel belangstelling van het publiek met wederom schitterend weer. 
Alles op het gebied van (huis)  dieren wordt daar gepresenteerd. Clinics, workshops, 
kleding. 
Je kunt het zo gek niet verzinnen op het gebied van huisdieren valt veel te beleven. Ook 
kun je met een bus het Safaripark in. 
Het weer was prachtig er is o.a. een hondenstrand met strandstoelen waar de hond los 
mag rennen. 
Ook in 2019 mogen wij als I.W.S.V.N. weer meedoen. Het Event wordt gehouden op de 
belendende terreinen van het Safaripark. Er is veel publiek en van ons wordt verwacht 
op een bepaalde tijd onze honden te presenteren in een daarvoor bestemde ring.  
Een speaker vertelt aan het publiek het e.e.a. over wat een Ierse Water Spaniel is 
waarom hij er uit ziet zoals hij doet en waarvoor hij eigenlijk is gefokt.  
 
September 
Horse Event te Haarlemmermeer, tja wát heeft de Ierse Water Spaniel met paarden?? 
Wel, dat gaat heel goed samen, zeker, op stal. Mijn eigenlijke doel is natuurlijk om ons 
ras wat bekendheid te geven aan het publiek. Er zijn slechts zo’n 75 Ieren in Nederland, 
dat niet bijster veel te noemen. Ik vind het leuk om het ras te promoten en ja we hebben 
op deze dagen best een behoorlijke belangstelling. Mensen hadden ze nooit gezien. 
Het Horse Event is ook heel leuk, mooie demonstraties van o.a. Anky van Grunsven en 
Tineke Bartels. 
Lopend het terrein af kun je schitterend wandelen in een groot park waar de honden los 
mogen nabij het terrein van de memorial van de MH 17. Wat zeer indrukwekkend is.  
 
Ook hier zeer veel belangstelling. 
Ik wil alle leden bedanken die de moeite hebben genomen om op deze Events te komen 



helpen. 
 
De Winner was afgelopen december vrijdag, zaterdag en zondag in de RAI te 
Amsterdam. 
De eerste prijs gewonnen met de stand, tja apetrots natuurlijk haha. 
De Raad van Beheer kijkt dan wie de mooiste, meest representatieve stand heeft. 
 
Ook in de Rai, verlaat ik de Rai om Peach op mijn gemak in een nabij gelegen groot park 
heerlijk uit te laten. Mag eigenlijk niet, doe het toch!  
3 Dagen in zo’n hal, mijn dier verdient daar iets tegenover. 
Veel werk met nagenoeg géén belangstelling van publiek het was er sowieso stil. 
Conclusie: u begrijpt het wel!!  
 
Ik zend alle berichten die ik ontvang door aan het bestuur, de showuitslagen aan 
Annelies die ze op haar beurt weer publiceert in het I.W.P. 
 
Kortom net zoals de voorgaande jaren: 
Een goede sfeer binnen het bestuur en fijne leden om ons heen met prachtige honden. 
Ik mag hopen dat we dit kunnen continueren. 
 

5. Jaarverslag van de penningmeester 
   . financieel overzicht wordt gepresenteerd  
   . de kascommissie wordt decharge verleend  
   . begroting 2019 
   . de contributie wordt niet verhoogd 
 

6. Benoeming Kascommissie: Toon Robbeson, Arjen Mets met als reserve Christien ter 
Horst 
 

7. Het bestuur gaat ook dit jaar 2019, door in zijn huidige samenstelling. 
Michael, Dithmar, Tom, Willem, Nettie. 
 

8. De Wisseltrofeeën 
Het is niet voor alle leden duidelijk waarvoor deze trofeeën (prijzen)  zijn.  
De uitleg van deze  wisseltrofeeën zal worden gepubliceerd in het IWP, overigens kunt u 
een en ander vinden  op de I.W.S.V.N. website. 
 

9. Rondvraag 
Arjen merkt op dat er een KCM gehouden dient te worden in 2020.  
Het bestuur gaat een datum bepalen en ook een geschikte locatie, mogelijk kan er een 
combinatie worden gemaakt met de opleiding tot keurmeester die dag.  
Aan de leden wordt een keuze voorgelegd voor keurmeesters, de voorkeur gaat uit naar 
een Nederlandse.  
Nadere informatie zal worden gepubliceerd in de extra Nieuwsbrief. 
 

10. Op de website worden nesten gemeld, ook die van buitenlandse leden. 
De stambomen en gezondheidsuitslagen dienen eveneens vermeld te worden. 
Het privacy beleid moet worden vermeld. 
 

11. Sluiting om 13.30 uur 

 


