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Agenda Fokkersoverleg 25-03-2023: 

1. Beide ouderdieren verplicht testen op de al verplichte testen 

VERPLICHTE onderzoeken: 

ECVO oogonderzoek (PRA en Cataract) mag niet ouder zijn dan 1 jaar voor de dekdatum  

(bij alle varieteiten) 

HD onderzoek bij de Riesenschnauzers en Middenslagschnauzers 

DCM onderzoek bij de Riesenschnauzers en Middenslagschnauzers  

PRA-B(1) voor alle Dwergschnauzers  

MAC voor alle Dwergschnauzers  

 

Stemming op de ALV 25-3-2023 

2. Voorstel vanaf 1-1-2024 verplicht testen op het hele pakket voor beide ouderdieren van 

     Riesenschnauzer en Dwergschnauzer die geboren zijn na 1-4-2023 

    Riesenschnauzer: 

    Dilatatieve Cardiomyopathie (DCM)        

               Factor VII deficiëntie (F7)         

    Progressieve retina atrofie (NECAP1-PRA)     `  

    Progressieve retina atrofie (prcd-PRA)   

 

Dwergschnauzer:  

    Charcot-Marie-Tooth Neuropathie (CMT)       

    Myotonia congenita          

    Mycobacterium avium complex sensitivity (MAC)      

    Persistent Müllerian duct syndroom (PMDS)       

    Progressieve retina atrofie (Type B1-PRA, HIVEP3)     
    Spondylocostal dysostosis (Comma defect)  

 

Voor de Middenslagschnauzer zijn er geen pakketten daarvoor blijven de nu al verplichte testen               

gelden.  

 

Stemming hierover zal  plaats vinden op de AlV in het najaar 2023  
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Toelichting: 

1. Het bestuur is voornemens het testen van beide ouderdieren verplicht te stellen. Op de 

najaars ALV 2022 is dit besproken en zal in stemming gebracht worden op de ALV van  

25-3-2023. 

Afgesproken is dat dit vooraf nogmaals gecommuniceerd zal worden. Onderstaand de 

motivatie van het bestuur. 

 

In de huidige situatie volstaat het dat 1 ouderdier de verplichte testen heeft gedaan (met 

uitzondering van ECVO en HD). Echter, dit is in strijd met ons fokreglement (VFR). In dit 

reglement is bepaald dat lijders van aandoeningen zijn uitgesloten voor de fok. Het verplicht 

testen van slechts 1 ouderdier brengt met zich mee dat de andere niet geteste ouder lijder 

kan zijn.  

 

- Lijders mogen nooit ingezet worden voor de fok 

- Dragers mogen alleen ingezet worden met vrije 

 

Bovengenoemd agendapunt zal besproken worden tijdens het Fokkersoverleg, 

voorafgaande aan de ALV waarna stemming plaats zal vinden.    
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Agenda ALV 25-03-2023: 

 

 1. Opening 

 

 2. Ingekomen stukken/ mededelingen: Verhogen inschrijfgeld KCM voor niet leden 

 

 3. Verkiezing:  

 

 4. Notulen ALV najaar 2022 

 

 5. Financieel jaarverslag 2022 + Jaarverslag secretariaat 2022 

 

 6. Verslag kascommissie 

Pauze 

 

 7. Begroting 2023 

8. KCM / Zomerse baas hond dag 

9. Stemming verplicht testen beide ouderdieren 

         10. Stemming Statuten / Huishoudelijk reglement 

 

          11. Rondvraag 

          12. Sluiting 

 

Toelichting: 

2. uitleg hierover ontvangt u op de ALV 

3. geen verkiezing 

8. voortgang voorbereidingen 

9. Zoals besproken op najaars ALV 2022 en fokkersoverleg 2023 
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10. Het bestuur stelt voor om de statuten te wijzigen. Het voorstel is reeds besproken in de     

Algemene Vergadering van 9 april 2022, waarin tevens een toelichting is gegeven op het 

wijzigingsvoorstel. Het wijzigingsvoorstel ligt vanaf 14 maart 2023 ter inzage ten huize van de 

secretaris. Op verzoek wordt het wijzigingsvoorstel per e-mail toegezonden. 

De Algemene Vergadering moet bij dit agendapunt besluiten om een of meer bestuursleden     
te machtigen om bij de notaris de akte te doen passeren. De machtiging is opgenomen in het 
uittreksel van de notulen van de statutenwijziging.  

  
 

 

Dagadres: 

Zalencentrum Wieleman 

Dorpstraat 11 

6931 BA  Westervoort 

 

Zaal open om 9.45 uur 

Aanvang Fokkersoverleg  10.00 uur 

Aanvang ALV 13.00 uur 

 

 

 


