
Brief van een aantal leden n.a.v. annuleren Algemene Ledenvergadering van 29 januari. 
 
Geacht bestuur, 
In uw bericht, waarin u aangeeft dat de door leden gevraagde Algemene Vergadering door u is geannuleerd, verklaart u dat u 
voor de onmogelijke taak bent gesteld om als bestuur te functioneren en voornemens bent uw taken neer te leggen.  
Wij vragen u dit vooralsnog niet te doen om te voorkomen dat onze vereniging (be)stuurloos wordt. Kennelijk is dit ook de reden 
dat u dit nog niet gedaan hebt en dit waarderen wij zeer. 
De Nederlandse Vereniging “LANGHAAR” is een vereniging. Zoals bekend bestaat een vereniging uit leden, wordt het beleid van 
de vereniging bepaald door de leden en voert het bestuur het beleid uit. 
In uw verklaring geeft u aan dat er voor- en tegenstanders zijn van het door u gevoerde beleid. 
Hieruit volgt logischerwijs: 

 Zijn de meeste leden voorstander van het gevoerde beleid, dan moeten tegenstanders dit accepteren. 

 Zijn de meeste leden tegenstander van het gevoerde beleid, dan moet het bestuur het door haar uitgevoerde beleid 

aanpassen óf terugtreden. 

U heeft gemeend de Algemene Vergadering te moeten annuleren. Deze vergadering was door een aantal leden aangevraagd, 
waarbij het overduidelijk de bedoeling was de Algemene Vergadering om een oordeel te vragen over het functioneren van u als 
bestuur. 
 
Het moge duidelijk zijn dat deze vergadering, als hij was doorgegaan, tot gevolg had gehad dat de meerderheid van de 
vergadering een motie van afkeuring over het door u gevoerde beleid had aangenomen. Dit had het u als bestuur onmogelijk 
gemaakt om verder te functioneren.  
 
Feitelijk is dit ook het geval nu zich voor deze vergadering een, voor een Algemene Vergadering ongekend hoog, aantal personen 
had aangemeld, waarbij het ons bekend is dat het overgrote deel  daarvan zich voor deze vergadering had aangemeld om de 
verwachte motie van afkeuring te ondersteunen. Ook het dramatische verloop van de Algemene Vergadering van 18 april 2021 
toonde aan dat het door u gevoerde beleid alsmede uw voorstellen aan de vergadering geen steun van de Algemene 
Vergadering kreeg. 
 
U wordt dus, ook naar onze mening, voor een onmogelijk taak gesteld als u verder functioneert als bestuur. 
 
In het belang van onze vereniging en daarmee vooral in het belang van de Duitse Staande Langhaar vragen wij u het volgende: 
 

1. Blijf vooralsnog aan als bestuur, maar beperk u tot ‘het op de winkel passen’. 

2. Roep zo snel mogelijk een Algemene Vergadering bijeen. 

a. Dit ten minste drie en maximaal vier weken na de oproeping. 

b. Organiseer deze vergadering zo dat deze hoe dan ook gehouden kan worden. 

3. Vermeld op de agenda van deze vergadering: 

a. Opening 

b. Het functioneren van het huidige bestuur 

c. Bestuursverkiezing 

d. Beroepen tegen besluiten tot ontzetting  

e. Afstemming gekozen bestuur met de leden over te voeren beleid. 

 

Deze brief en uw reactie zien wij graag op de site van de vereniging gepubliceerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

1. Leon Verheugt.(kandidaat voorzitter) 
2. Ad van Rooijen (oud voorzitter) 
3. Jaco Steketee (beoogd bestuurslid) 
4. Cor Woets (keurmeester) 
5. Paul van Vucht (ex keurmeester) 
6. Ger de Rooij (keurmeester) 
7. Roelien Dalemans (langdurig lid en lid veldwerkcommissie) 
8. Joop van Gelderen ( oud voorzitter) 
9. Rikus Leehuis ( veldwerk man, voorjager en langhaar man pur sang)  
10. Linda van Rossum (redactie periodiek) 

 
 
 


