
ALGEMENE LEDENVERGADERING 2016 
Datum:    zondag 31 januari 2016 
Plaats:    De Vennekotte, Laren, Gelderland 

N Tijdsduur:   11.00 – 16.00 uur  
Aanwezig bestuur: Iris Laven (vz.),René van Alphen(secr.), Nelleke Meersma(alg b.) 
Afwezig bestuur:  Elina Boerma(stb.beh.) 
Aanwezige leden: Gastheer en gastvrouw P. en R. Markvoort (BB12008), W. Wolters (BB13022), J. Blaauw  
   (BB15002), J. en W. Hartmans (BB11014), U. Beers (BB15004), H. Jurjens (BB14016),  
   R. en M. Gelderman (BB13015), S. van Renssen (BB10007), J, Hessels (BB10008), 
   B. Wouters (BB 12016), P. Miedema(BB11010) en G. Jambroes(BB10036) 
Aantal aanwezigen: 12 leden, totaal 21 personen  
Aantal afgemeld: 12 leden 

 
Notulen ALV 31 januari 2016 
 

1. Welkom door de voorzitter 

 Iris opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom 
 

2. Vaststelling notulen ALV 2014 

 De notulen van de ALV op 18/01/2015 worden akkoord bevonden 
 

3. Jaarverslag 2015 

 Iris neemt het jaar door waarin er meer activiteiten zijn geweest dan vorig jaar o.a. bezoek aan 
Groothedde, EBB-label dag, SZH erfelijks dag. Ron en Majola Gelderman hebben op de geslaagde 
Beleef Landleven Dagen gestaan en helaas is de proef dag afgelast vanwege te weinig belang-
stelling, maar in 2016 komt hij weer op de agenda en Koken met Kerels is verschoven naar 20/2/16 

 Ook zijn er artikelen verschenen in de Seasons en de Landleven. 

 Extra info bij dit agenda punt: 
- Er wordt wat langer over gesproken, we gaan niet verder met Groothedde, want die werkt alleen  
  SKAL-gecertificeerd en daar kunnen wij niet aan voldoen, voor ons eigen label streven wij wel naar  
  uniformiteit en continuïteit 
- Er komen ook wat ideeën langs: expositie maken van ons BB-varken, Fête de la Nature (ieder lid  
  kan zich individueel hiervoor aanmelden via de site: www.fetedelanature.nl, datum 21 en 22 mei) 
- Er ontstaat een promotie/werkgroep die gaat kijken naar een ontwikkelen van een “informatiekist”  
  (o.a. door flyers te maken van ons BB-Varken) bestaande uit Nelleke, Ron en Majola en Iris. In dit  
  kader kan iedereen leuke foto’s van zijn dieren toesturen 
- Ria geeft aan dat zij een examinator kent van een slagersvakschool die evt. iets voor ons kan  
  betekenen en wellicht kunnen wij wat doen met Slow food (hun chefs alliantie) 
 

4. Financieel jaarverslag en controle kascommissie door Simon en Iris 

 Dit jaar hadden wij geen penningmeester 

 Iris volgde de ledenbetalingen en Simon deed de betalingen aan derden. 

 Er is dus geen financieel verslag gemaakt en evenmin een controle door de kascommissie geweest 

 De uitgaves waren ong. 2800 euro (ong. 950 euro Zooeasy, boekjes BB, kerstkaarten en de 
infoborden (ong. 1100 euro, waarvan na verkoop de kosten dus opgevangen worden) 

 De inkomsten waren ong. 2480 euro  
 

5. De vergadering verleent bestuur GEEN decharge voor het gevoerde beleid 

 Vanwege punt 4; gestreefd wordt om in de extra ALV van mei 2016, de financiën weer op orde te 
hebben, zodat er wel decharge gegeven kan worden. Statutair moet er binnen 6 maanden een 
nieuwe ledenvergadering bijeen geroepen worden en moet het financieel jaarverslag op orde zijn. 

 
6. Begroting 2015 en benoeming kascommissie 2016 en vaststelling ledenbijdrage 2016 

 Vanwege punt 4; gestreefd wordt om in de extra ALV van mei 2016 dit te bespreken 
 

7. Huishoudelijk reglement 

 Vanwege punt 4; gestreefd wordt om in de extra ALV van mei 2016 dit te bespreken 

 Iris is globaal door het huishoudelijk reglement gegaan. Er is genoemd dat de opsomming aan het 
einde van de zittende bestuursleden niet up-to-date is 

http://www.fetedelanature.nl/


 
 
 

8. EBB label door Iris (en Jaklien) 

 Er zijn wat aanpassingen gedaan in het handboek. Er was geen uitdraai aanwezig, dus de secretaris 
gaat hiernaar op zoek en dit wordt t.z.t. verzonden naar de labelhouders en op de website aangepast 

 
9. Verslag Commissie Fok- en KI door Nelleke 

 Zoals bekend is er geen KI-beer meer. 

 De commissie is bezig met een stamboekreglement, waarin onder andere bepalingen worden 
opgenomen voor berenkeuring en zeugenkeuring 

 De SZH heeft een 1e voorzoek gedaan aan de NVWA: er wordt gekeken of er een uitzondering kan 
komen op de regels voor het vangen en gebruiken van sperma tussen bedrijven 

 
Verslag Commissie PR/Communicatie door Iris  

 Er zijn nieuwsbrieven gemaakt, een infobord en speciaal voor de januari nieuwsbrief is een serie 
Kerstkaarten ontworpen door een kunstenaar 
 

             Verslag Commissie Huisvesting, Voer- en Afmest door René 

 Deze commissie is dit jaar niet bij elkaar geweest 
 

10. De agenda punten 10,12,13 

 In het eerste gedeelte van deze vergadering is er een discussie ontstaan over de situatie waar in de 
vereniging zich bevindt. 

 Aangezien het BB-stamboek een stichting is, zien alle aanwezigen de noodzaak dat dit ondersteund 
moet worden door een vereniging met betrokken leden, waarin ieder BB-varkenshouder welkom is 

 Men geeft aan dat er een vereniging gewenst is voor o.a. voorlichting, informatie geven (ook herhalen 
van dezelfde informatie aangezien er nieuwe leden bijkomen), voortbestaan van het ras, uitwisselen 
van elkaars ervaringen en men geeft aan bewust gekozen te hebben voor het BB-varken en dat 
daarvoor logischerwijs een koppeling met het stamboek bij hoort. 

 Er mag wel een beter regelgeving en afspraken ontstaan om toe te kunnen treden tot het stamboek 

 Ook een ledenlijst beschikbaar stellen aan de leden om onderling contact op te nemen zou 
gewaardeerd worden (evt. kan dit ook via Zooeasy door aanvulling van telefoonnummer en 
emailadres) 

 
PAUZE (J. Blaauw-BB15002 verlaat hier de vergadering) 
 
!!  Na de pauze komt er een voorstel op tafel voor een nieuw te vormen bestuur: na aftreden van  
 2 van de 3 huidige bestuursleden en wisseling van functie van de huidige voorzitter naar  
 penningmeester, zal het nieuwe bestuur als volgt geïnstalleerd worden: 
 - voorzitter Ria Markvoort, penningmeester Iris Laven (met overname door Wilco Wolters voor  
          de ALV in 2017), secretaris Jaklien Hessels en de algemeen bestuursleden Simon van  
          Renssen, Peter Miedema en stamboekbeheerder Elina Boerma  
!! Alle aanwezigen kunnen zich vinden in deze oplossing zodat de vereniging kan voortbestaan  
!! Alle commissies zouden in mei dan op deze extra ALV ook zaken kunnen bespreken,  
       commissies zijn vermeld op http://bontebentheimer.nl/informatie.aspx?informatie=Het_Bestuur  

 
       11. Aftredende bestuursleden 

 De aftredende bestuursleden Nelleke en René worden bedankt voor hun inzet en vriendelijk 
toegesproken en krijgen uit handen van de voorzitter een leuk geschenk; een afdruk op doek van het 
werk van de kunstenares die ook de kerstkaarten 2015 gemaakt heeft 

 
       14. Activiteiten 2016 

 Workshop zaterdag 20 februari Varken in 1 dag Mark Toonen (zit reeds vol) 

 Neem een kijkje bij het Nationaal Veeteelt Museum in zaterdag 26 maart (voor wie wil, erg leuk) 

 Echte Bonte Bentheimer label dag zaterdag 7 mei Terschelling Remi Hoeve (deze komt te vervallen 
en wordt vervangen door de extra ALV, waarvan datum en invulling nog in de toekomst bekend 
worden gemaakt) 

 
 

http://bontebentheimer.nl/informatie.aspx?informatie=Het_Bestuur


 
 
15. Rondvraag 

 Simon vraagt of er afgelopen jaar contacten zijn geweest met de Duitse BB-vereniging (er is daar een 
nieuwe voorzitter). Dit is niet gebeurd, dus dit is een aandachtspunt voor het komende jaar 

 Een lid vraagt: “Hoe kom ik aan een geschikte dekbeer?”; via Elina en Peter Miedema; Peter geeft 
echter aan dat er verse bloedlijnen, dus nieuwe beren uit Duitsland zouden moeten komen 
 

17. Onder voorbehoud: Presentatie Elina Boerma met Transport in de Veehouderij 

 Dit agendapunt komt te vervallen 
 
18. Afsluiting door voorzitter 

 De vergadering wordt afgesloten rond 16.00 uur en er is gelegenheid voor een afsluitende borrel 
 
 


