
Notulen 

ALV 28 januari 2017 
 

Aanwezig: Ria Markvoort, Peter Miedema, Wilco Wolters, Simon van Renssen, Jaklien Hessels, 

Norbert Mergen, Willy Vos, George Jambroes, Joris ter Huurne, Ron Gelderman, Jetse Hartmans, Paul 

van Oosten, Pim Bruins 

Afwezig met afmelding: Remi Hoeve, Nelleke Meersma, Saskia Bezemer, Han Morsink, Marc 

Schreurs, Arie Verest, Roeland Marijnissen, Marien Renting, Maarten Uytendaal 

Welkom vanaf 11.30, met een kopje koffie en een broodje. 

Vergadering geopend om 12 uur 

Ria heet iedereen welkom. 

1. Vaststelling notulen april 2016 

Ria bespreekt de notulen, na een uitleg over de opstart van het nieuwe bestuur. Financieel 

jaar wordt afgesloten. 

Jaklien vult verhaal van de angorageiten aan met opmerking Nelleke Meersma dat deze 

vereniging waarschijnlijk netzomin Europees erkend is. 

Verder worden de notulen goedgekeurd. 

2. Jaarverslag 2016  

Jaklien leest het jaarverslag voor. 

George wil het bestuur bedanken voor de inzet. 

3. Financieel jaarverslag 

Doordat de laptop van Simon is gestolen, de boekhouding 2015 opnieuw moeten doen in de 

zomer. Daarna hebben Simon en Jaklien de boekhouding de rest van het jaar bijgehouden. 

Simon deelt de jaarrekening en de balans uit. Jaklien heeft in 2016 de contributies geïnd en 

de rekeningen betaald. Simon heeft daaruit de jaarrekeningen opgemaakt. Opvallend zijn de 

uitgaven op  “PR/communicatie”, die bestond uit rekeningen over 2015 en duur 

eindejaarscadeautje. Wat verder opvalt is de post “Oninbare contributies” groot, door het 

afschrijven van contributies van vóór 2015. Opmerking bij Balans: waarom staat die 

reservering er nog voor de deponering van het EBB-label, als die niet meer nodig is? 

Antwoord: die is in 2016 voldaan, kan er per 1-1-17 vanaf. Vraag:  Komt het merkenrecht op 

de balans als immateriëel eigendom? Dat kan. Wat is dan de het waarde? De 

aankoopwaarde. Op de eindbalans betekent dit dat de balans wat minder negatief gaat 

uitvallen, want de waarde van het bezit wordt  groter en de reservering verdwijnt. 

4. Begroting 2017 /Contributie 2018 

Minder inkomsten vanuit contributies, minder uitgaven voor PR/Contributies. 

Willy Vos: ik mis bij inkomsten de post “subsidies”, omdat we het hebben over bijzondere 

rassen, of donatie via acties van banken (RABO- of ING). Dit is zeker iets om uit te zoeken. 

Voorstel contributie 2018: €40,00 -> geaccepteerd 

5. Verslag kascommissie 

26 januari hebben Norbert en George met Simon de boekhouding gecontroleerd, ook de 

bankrekening, en hebben hierbij geen bijzonderheden aangetroffen. Alleen zijn bezittingen 



onder de €500,00 niet op de balans opgenomen. Op zich zou er een lijst met bezittingen 

gemaakt moeten worden.  

6. ALV verleent decharge over financieel beleid 

Ja. 

7. Benoeming nieuwe Kascommissie 

Norbert Mergen  en Willy Vos zullen komend jaar de kascommissie vormen. George 

Jambroes wordt bedankt voor zijn inzet. 

8. Samenstelling bestuur 

Aftredend en niet herkiesbaar: Elina Boerma en Iris Laven;  

Beiden zijn niet aanwezig. Iris heeft per 1 januari haar lidmaatschap opgezegd. Zij heeft de 

afgelopen jaren  (2015) de vereniging goeddeels draaiend gehouden. Wij zijn haar  dan ook 

zeer dankbaar. Beide dames zullen een bedankje ontvangen, in de vorm van een bos 

bloemen. 

Het bestuur stelt voor als nieuwe penningmeester: Wilco Wolters. Wilco stelt zich voor, en er 

wordt vervolgens unaniem ingestemd met zijn benoeming. 

9. Stamboek, stamboekreglement en fokcommissie 

Peter is sinds het najaar bezig met het stamboek. Hij is vooral bezig met het opschonen van 

het ledenbestand (mensen die geen lid meer zijn, uit de accounts verwijderen)  Er is een mail 

gestuurd naar de leden dat meldingen naar het nieuwe e-mailadres  gestuurd moeten 

worden. Peter krijgt helaas weinig meldingen door. Dit komt ook omdat op de website de 

koppeling met het nieuwe e-mailadres van het stamboek niet goed is.  Peter weet niet wat er 

op het oude adres is binnengekomen. 

George vraagt: Hoe is dit probleem met het nieuwe e-mailadres en het nieuwe beheer 

ondervangen? Er zijn nu twee beheersaccounts: één voor de vereniging en één voor de 

stamboekbeheerder; het e-mailaccount wat ZOOeasy gebruikt voor communicatie is ook 

voor beiden toegankelijk, en niet meer door één enkele gebruiker. 

Dekking melden: de dekkansen moeten gemeld worden met de dag dat de beer bij de zeug 

wordt gezet.  Op die manier krijg je ook inzichtelijk wanneer een zeug moet terugkomen, wat 

de vruchtbaarheid van beer en zeug ook inzichtelijk maakt. Dit gaat pas in op het moment 

dat het stamboekreglement ingaat; nu kan de dekking ook met terugwerkende kracht na de 

worp. 

Simon stelt voor dat alle leden nogmaals een oproep moeten krijgen, om zelf in ZOOeasy te 

kijken of hun varkensbestand nog klopt, en eventuele wijzigingen aan Peter door moeten 

mailen. 

Hoe gaat de aanmelding van een varken in het stamboek: dekking en worp moeten gemeld 

zijn; als iemand een stamboekbig wil kopen, moet de fokker die big fotograferen, tepels en 

vlekken tellen etc., en aanmelden in het stamboek.  

Kun je kopers van een stamboekvarken verplichten om lid te worden van de vereniging? Je 

kunt niemand verplichten ergens lid van te worden. Maar als je wilt fokken met een zeug, en 

je wilt de biggen in het stamboek, moet je vanzelf wel lid worden, omdat je anders de biggen 

niet kunt laten registreren. 

Bij invoering van het reglement: Beren moeten gekeurd gaan worden, zeugen op vrijwillige 

basis; als er toch gerede twijfel is, zal er een DNA-test gedaan moeten worden. Om 

twijfelgevallen te voorkomen, zal er veel strakker gemeld moeten worden. Bij te late melding 

komen de kosten van een DNA-test voor rekening van de fokker/eigenaar. Berenkeuring zal 

geregeld moeten worden, mogelijk in eerste instantie in overleg met, of zelfs door iemand 

uit, Duitsland.  



Het concept van het stamboekreglement (vertaald uit het Duits) moet nog uiteindelijk 

aangepast worden (“puntjes op de i”) met de aanvullingen vanuit andere stamboeken die 

bekend zijn. 

Varkens uit het Duitse stamboek kunnen direct in het Nederlandse stamboek; maar dit kan 

andersom niet. Hier zijn praktische redenen voor. Maar voordat we een serieuze 

gesprekspartner kunnen zijn voor een buitenland, moeten we eerst zelf de zaken op orde 

hebben. 

Willy Vos wil hierbij helpen, waarschijnlijk zijn Remi Hoeve en Nelleke Meersma ook nog wel 

bereid hier een rol bij te spelen. Peter neemt contact met hen op en voor de zomer moet het 

reglement-voorstel naar de leden zijn gestuurd. Ook kan nog e.e.a. uitgezocht worden over 

erkenning van het stamboek (zie ook volgende punt) 

10. Echt Bonte Bentheimer 

De vereniging is de eigenaar van het collectieve merk (sinds dit jaar gedeponeerd) en deelt 

licenties uit aan leden die aan de voorwaarden (zoals beschreven in het handboek) voldoen. 

Mogelijk zouden we ook het woordmerk Bonte Bentheimer kunnen registreren (Brandrode 

rund heeft dit ook gedaan) en kunnen koppelen aan stamboekdieren, zodat mensen die 

gebruikskruisingen als Bonte Bentheimer verkopen, kunnen worden aangesproken. Willen 

we onderzoeken of het mogelijk is om Bonte Bentheimer als merknaam te registreren? Ja, 

het zou ook een mooie aanvulling zijn op de ontwikkelingen in Duitsland, o.a. de aanvraag 

van de aanvraag voor Geprüfte Spezialität…. 

Simon gaat hierover contact opnemen met de Duitse vereniging, samen met Wilco. 

11. Website 

Simon gaat zich nu, nu de financiën zijn overgedragen, bezighouden met het overzetten en 

updaten van de website. Deze gaat worden overgezet op een Wordpress-site, met 

welwillende medewerking van Marijke Metz, een ervaren website-bouwster die de 

oorspronkelijke website ook heeft opgezet. Zij  kiest ook de provider hiervoor. De nieuwe 

website moet helemaal up-to-date zijn en uitgebreid met informatie over aanschaf, fokken, 

slacht, etc. 

Vraag aan de leden: Als je op de huidige website dingen ziet die fout, incompleet of zelfs 

afwezig zijn, graag melden aan de vereniging, dan kunnen we dat aanpassen. 

Met dit plan, is de nieuwe website ook overdraagbaar en toegankelijk voor niet-wizzkids. 

12. Rondvraag 

Jaklien heeft e-mails gekregen van Slowfood Nederland; zij heeft mogelijk interesse in de 

Bonte Bentheimer. Leuk voor ons als PR-ontwikkeling. Willy Vos en Jetse Hartmans hebben 

er interesse in om zich hierin in te lezen. 

Simon heeft contact gehad met mensen van het Nederlands Landvarken; we hebben veel 

overeenkomstige problemen, en kunnen voor een deel samen optrekken. 

Voor de website kunnen we mogelijk over op @bontebentheimer.nl-e-mailadressen; om het 

hele eigendomsprobleem te omzeilen. 

George vraagt: Is er nog iets te zeggen over een KI-beer? Dit is te duur (€3000,00 , en kan 

gewoon niet uit) Als vervanging hebben we gekeken naar mobiele KI, maar dit mag alleen 

toegepast worden waar beer en zeug  binnen 1 bedrijf staan. 

 

Ria sluit de vergadering af. 

14.30/15.00 uur pauze met rondleiding over Foxyfarm 



15.00 uur voorlichters RVO: te gast zijn Karin Bouwknegt en Arjen Dijkstra; zij zullen ons vertellen 

over de regelgeving I&R en over varkensvervoer. Er is uitgebreid de mogelijkheid om vragen te 

stellen. 

16.30/17.00 afsluiting met een hapje&drankje 

 

 

 


