Besluit Raad van Beheer ivm Corona Crisis

Mededeling van de Raad van Bestuur:

"Het bestuur van de Raad van Beheer heeft op basis van de actuele situatie besloten om alle
evenementen die op de agenda stonden in de maanden april en mei te annuleren.

Via de gebruikelijke kanalen houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen die van belang
zijn voor onze vereniging en organisatie. Wij adviseren onze aangesloten verenigingen
dringend dit beleid ook over te nemen voor alle verenigingsactiviteiten, te weten vergaderingen,
keuringen, trainingen, lezingen en dergelijke door uw vereniging of organisatie georganiseerd in
deze periode. Het zou kunnen dat deze periode ook na mei zal moeten worden gecontinueerd.
Het bestuur van de Raad van Beheer volgt hierin de richtlijnen van het RIVM en geeft nu al aan
om ook rekening te houden met de voortzetting van deze maatregelen in de maanden juni en
juli van dit jaar.

Op 8 april en 18 mei hadden wij klankbordsessies/beleidssessies gepland voor de
implementatie van nieuw beleid op het gebied van fokkerij en gezondheid. Dit nieuwe beleid
zou dan tijdens de juni AV voor besluitvorming worden aangeboden aan onze leden. Dit
zorgvuldige voorbereidingsproces kan nu niet op de geplande wijze plaatsvinden. Tevens
kunnen de rasgoepen- en rayon vergaderingen die noodzakelijk zijn voor voorbereiding van de
AV niet op de gebruikelijke wijze plaatsvinden. Het bestuur onderzoekt of wellicht via digitale
communicatie online informatiesessies een optie zouden kunnen zijn. Tevens is het onzeker of
dat de juni AV op de gebruikelijke wijze kan plaatsvinden.
Vooralsnog zal het bestuur volgens de gebruikelijke procedure de AV van 27 juni
bijeenroepen. Alleen de noodzakelijke onderwerpen, zoals de jaarstukken, zullen geagendeerd
worden. Voor de overige onderwerpen zal een aparte BAV gehouden worden.
Indien de
coronacrisis aanhoudt en het op grond van de dan geldende richtlijnen niet mogelijk is een AV
in juni te houden, zal deze uitgesteld moeten worden. Dan ontstaat echter een situatie dat de
Raad van Beheer niet kan voldoen aan statutaire en wettelijke verplichtingen. Het bestuur gaat
ervan uit dat in dat geval ook de overheid de termijnen zal verruimen. Tevens kan de Raad van
Beheer dan een beroep doen op de redelijkheid en billijkheid, zodat toch rechtsgeldige
besluiten genomen kunnen worden.
Het kantoor en de buitendienst werken vooralsnog op de gebruikelijke sterkte. De buitendienst
werkt volgens een speciaal protocol. De betrokkenen die de dienstverlening afnemen worden
hier vooraf over geinformeerd.
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Wij houden u op de hoogte van eventuele wijzigingen en/of aanpassingen in onze
bereikbaarheid en dienstverlening. De vragen en antwoorden die volgen uit deze maatregelen
vanuit de overheid worden op www.rijksoverheid.nl/coronavirus regelmatig aangevuld.
Namens het bestuur en onze medewerkers wensen wij u veel sterkte in deze moeilijke en
onzekere periode. Wij hopen u allen weer te mogen ontmoeten in betere tijden. Erop
vertrouwend u naar behoren te hebben geinformeerd."
Met vriendelijke groet,
Rony Doedijns, directeur

Jack Alberts, voorzitter
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