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       Beste medebestuursleden,
De voortdurende strubbelingen binnen het bestuur waren tot nu toe vervelend en/of lastig. Desalniettemin was het
nooit op de persoon gericht en waren we ondanks alle tegenslagen in staat te besturen en zelfs heel af en toe nog te
lachen.
Het lijkt mij dat wanneer je vrijwillig een functie bekleed, je er toch enig plezier aan moet beleven. Dat plezier is
de laatste tijd ver te zoeken.
Door de aanhoudende Covid-19 regels is bij elkaar komen niet mogelijk, het uitspreken van irritaties naar elkaar
ook niet en dat heeft de laatste tijd zeker niet bijgedragen aan een goede sfeer. Ik heb sterk mijn twijfels of mensen
met de juiste motivatie in een bestuur plaatsnemen.
Het lijkt de laatste tijd om macht te gaan en helemaal niet meer over het dienstverlenend naar onze leden zijn. Hoe
meer leden we kunnen dwarsbomen hoe leuker het is, en alles onder het motto we houden van onze club en ons ras.
De afgelopen 2 jaar hebben vooral in het teken gestaan van “brandjes blussen” teleurgestelde, boze leden had niet
alleen ik wekelijks aan de telefoon maar ook Johan.
Was het altijd terecht? Nee zeker niet, maar ook heel vaak wel.
De ideeën en leuke plannen voor de club in de toekomst waren legio maar langzamerhand namen moties, onrust,
chantage, het opnemen van telefoon gesprekken, rellen en elkaar af maken over het web de overhand.
Het is blijkbaar de norm om een fout of vergissing nooit toe te geven maar liever te gaan kijken naar wat anderen
fout doen of gedaan hebben.
Elkaar even helpen met iets komt al helemaal niet voor.
Na iedere keer voor gek uitgemaakt te zijn omdat ik toch echt mijn dekaangifte niet fatsoenlijk kon verzenden, en
ik het keer op keer uren aan het proberen was, zijn we er afgelopen week achter gekomen dat het aan mijn
verbinding ligt. Iedere keer waren mijn bestanden weg en kon ik weer opnieuw beginnen. Dit puur ter informatie en
om te voorkomen dat andere leden net zo “vriendelijk” geholpen worden.
Ik wil voor de goede orde wel even aangeven dat tijdens de aankeuring op mijn eigen terrein mijn teefje Audrey
gedekt was maar zeker geen nest had liggen. Ik heb de regels van aankeuringen nog eens goed bekeken maar heb
nergens gevonden dat dit niet toegestaan is. Ook neem ik deze beslissing niet i.v.m. keurrapporten van mijn teefje
Whitney, maar dit terzijde.
Bovenstaande in overweging nemende hebben wij besloten om met onmiddellijke ingang onze functies neer te
leggen. Wij zullen de N.B.C. altijd een warm hart toedragen.
Ook zullen wij niet overgaan tot het beledigen of op enig andere wijze negatieve uiting geven over bestuursleden of
hun honden.
We gaan er nog steeds van uit dat alle leden van de N.B.C. hun hond het mooiste en het liefste vinden en daarom
o.a. zijn aangesloten bij een rasvereniging.
Gezamenlijk met mij treden af :

• Johan Nijssen – secretaris
• Wilmar Huizing – penningmeester
• Yvonne de Croon – algemene zaken
• de heer Ruud Vermeule trekt zijn sollicitatie voor secretaris Gezondheid en Welzijn terug.

Verwijzend naar artikel 24.2 van de statuten gaan we er vanuit dat alle noodzakelijke vervolgstappen worden genomen
door de nog zittende bestuursleden.

Wij wensen de N.B.C. alle goeds.
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