
 

 

 

 

Geachte Leden,  

Na 2 keer de Algemene Leden Vergadering te hebben moeten annuleren in 

verband met de Covid19 maatregelen, hebben wij de Raad van Beheer gevraagd of wij de ALV van 

2020 konden samenvoegen met de ALV van 2021. Volgens de statuten is dit niet toegestaan en werd 

ons vriendelijk verzocht zo snel mogelijk een online ALV te organiseren. Wij zijn hier direct mee aan 

de slag gegaan, kijken naar de mogelijkheden hiervoor en dan ook nog in kort tijdsbestek. Wij hebben 

de diverse opties bekeken en ervoor gekozen om de Online ALV te laten plaatsvinden via Teams. Wij 

hebben voor deze optie gekozen omdat het mogelijk is om tijdens de vergadering een stemming te 

kunnen laten plaatsvinden. Tijdens een Online ALV is het niet gemakkelijk om discussies te voeren, 

daarom is er gekozen voor een aangepaste agenda. De agenda is toegevoegd aan deze nieuwsbrief. 

De datum voor de Online ALV is gepland op 17 december 2020 en zal starten om 20.00 uur. Wij 

beseffen ons dat deze datum kort dag is en wij onze leden hierdoor weinig tijd geven om zich voor te 

bereiden op een vergadering, maar zoals we al hebben vermeld hebben we een aangepaste agenda. 

De punten en vragen welke wij tijdens de Online ALV niet kunnen behandelen schuiven door naar 

ALV op 28 maart 2021. Wij hopen dat deze vergadering weer op de reguliere manier kan 

plaatsvinden en zullen dan ruimer kunnen ingaan op alle vragen en overige punten. 

In de Teams omgeving is er de mogelijkheid om digitaal te stemmen. Zodra er een punt ter stemming 

gebracht wordt, zal er op het scherm een QR-code zichtbaar worden. Deze kan vervolgens met de 

telefoon gescand worden en vervolgens kan er worden gestemd. Deze stemmen worden digitaal 

geteld. 

Voor de Online ALV vragen wij onze leden om de Teams en een QR-code reader te downloaden. 

Sommige telefoons hebben dit ingebouwd in hun camera, maar om het zekere voor het onzekere te 

nemen adviseren wij toch om deze te downloaden.  

Wilt u deelnemen aan de Online ALV dan verzoeken wij u vriendelijk zich aan te melden via: 

secretaris@sbtcn.nl. Graag bij aanmelding uw naam, lidnummer, telefoonnummer en  

e-mailadres doorgeven. Zo kunt u toegevoegd worden aan de genodigdenlijst voor deelname. 

Indien u vragen heeft welke u besproken wilt hebben verzoeken wij u deze te sturen naar 

secretaris@sbtcn.nl.  

Bestuurskandidaten 

Tijdens de Online ALV zullen wij 3 bestuursfunctie ter stemming brengen. Zij zullen zich alle 3 kort 

voorstellen. 

 

Secretaris Mireille Garskamp 

Na het vertrek van Gerie de Weerd in maart 2020 vervult Mireille Garskamp de functie van secretaris 

als Ad Interim.  

 

Ik ben Mireille Garskamp 39 jaar oud en woon samen in Middelharnis met 

mijn vriend Ben Regeer en onze 2 honden “Styx” en “Måns”. Ik heb mijn 

gehele leven al honden gehad in diverse rassen, maar sinds 2010 actief 

in de bullbreed rassen. Ik heb in mijn vrije tijd heel veel plezier in het 

showen van de honden op de hondenshows in binnen- en buitenland. In 

het dagelijks leven ben ik directiesecretaresse op een scheepswerf en 

hier sluit de functie van secretaris perfect op aan.  
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Penningmeester Birgit Huntink 

Wybren Lieuwes heeft op 20 september 2020 zijn functie al penningmeester per direct neergelegd. 

Na diverse oproepen zijn er geen aanmeldingen binnengekomen. Wij als bestuur zijn zeer blij dat 

iemand met zowel ervaring in een bestuur als in dagelijks werk de taak als penningmeester ons wil 

helpen. Na het vertrek van Wybren is er geconstateerd dat er een achterstand was in de verwerking 

van de ledenadministratie, deze is inmiddels bijna geheel gereed. Ook is er een achterstand in de 

financiële administratie en wij hopen dan ook dat Birgit in ons bestuur gestemd wordt, zodat zij ons 

kan helpen met het weer up to date krijgen van de administratie. 

 

Ik ben Birgit Huntink, 33 jaar en woonachtig in de mooie achterhoek 

in het plaatsje Zeddam. Hier woon ik samen met mijn man, 2 

kinderen en onze beestenbende. Onze beestenbende bestaat uit 4 

American Staffordshire Terriërs en sinds dit jaar fokken wij 

kleinschalig onder de kennelnaam Kaylegend. Het is een enorm 

mooie ervaring om dit mee te mogen maken en om een steentje bij 

te mogen dragen aan het fokken van gezonde honden.   

Verder ben ik naast mijn huishouding mede-eigenaar van administratiekantoor “Structuur in Cijfers” 
welke is opgericht door mijn moeder. Hiervoor heb ik de opleiding basiskennis boekhouding gevolgd 
en afgerond en ben ik gestart met praktijk diploma boekhouden. Ervaring met boekhouden is er vanuit 
mijn werk, maar ik heb ook voor de ASTCH een aantal jaren de boekhouding gedaan.  
 

Algemeen bestuurslid / Portefeuille Kynologie Jantsje van der Meer  

 

Mijn naam is Jantsje vd Meer en woon in Hallum boven in de 

provincie Friesland. Samen met mijn man hebben wij de kennel 

Frisian Staff’s. Vanaf 2002 hebben wij Staffordshire Bull Terriers en 

fokken zo nu en dan een nestje. Showen in binnen en buitenland is 

mijn passie en we hebben prachtige resultaten behaald afgelopen 

jaren. Ook ben ik erg geïnteresseerd in het keurmeesterschap en 

volg het traject in Het Verenigd Koninkrijk. Onlangs is mij gevraagd 

of ik mij kandidaat wilde stellen om het bestuur van de SBTCN te 

versterken. Dit als algemeen bestuurslid / portefeuille kynologie. Ik 

besef me dat het niet makkelijk is maar ik wil mijn best er voor 

doen. Maar we kunnen het niet alleen we moeten het met zijn allen doen in het belang voor ons ras. 

Agenda Online ALV 17 december 2020 
Zie de bijlage in de e-mail.  
 
Overige stukken voor Online ALV 17 december 2020 

• Notulen Algemene Leden Vergadering 16 maart 2019 

• Secretariaatsverslag 2019 

• Financieel overzicht 2019 

• Verslag kascommissie 
 

Wij vertrouwen erop u als bestuur zijnde voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog 
vragen en/of opmerkingen hebben dan vragen wij u deze via de e-mail te sturen naar 
secretaris@sbtcn.nl. 
 

Met vriendelijke groet,  

Bestuur SBTCN  
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