
KLN berichten april 2018 
 
Nieuwe Kleindiervereniging Zuid-Oost-Hoek (F026) 

Met terugwerkende kracht (waarschijnlijk per 1 januari 2018) gaan twee Friese verenigingen 
(Oosterwolde en Haulerwijk) verder samen in een nieuwe vereniging, namelijk: Kleindiervereniging 
Zuid-Oost-Hoek (F26). De tatoeëerletter worden voor Kleindiervereniging Zuid-Oost-Hoek: HO  
 
Keuraanvraag omzetten naar een keurcontract 
Voor alle keurmeesters is het weer tijd om door hen geaccepteerde keuraanvragen om te zetten 
naar een keurcontract. Om Digikeur zo gebruiksvriendelijk te houden verzoek ik zowel de 

keurmeesters, als de tentoonstellingsorganisaties, voor 30 april aanstaande te controleren of alle 
contracten zijn verwerkt en zo niet actie te ondernemen. 
 
Algemene Ledenvergadering KLN 
De Algemene Ledenvergadering van KLN wordt gehouden op zaterdag 16 juni aanstaande.  
Locatie is weer De Aker, Fontanusplein 2,  3881BZ te Putten. Aanvang 10.00 uur.  

 

Correspondentie geschillencommissie 
Sinds juni 2017 is de geschillencommissie weer op sterkte. 
Correspondentie loopt sinds deze maand via ambtelijk secretaris, mevrouw T. Hoogland.  
Op de site van KLN vind u haar contactgegevens. 
 
Gezien enkele reacties die mij bereikten lijkt de rol van de geschillencommissie niet bij iedereen 

geheel duidelijk. Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om dit kort aan u uit te leggen. 
De geschillencommissie is een apart en onafhankelijk orgaan binnen KLN en heeft als taak het 
beoordelen van geschillen binnen de vereniging en het eventueel opleggen van sancties (voor 
zover in de statuten en het huishoudelijke reglement in sanctiemogelijkheden wordt voorzien en 
daartoe aan de geschillencommissie bevoegdheden worden toegekend).  
De commissie wordt benoemd door de algemene ledenvergadering. Het hoofdbestuur kan dus op 
geen enkele wijze invloed uitoefenen op deze commissie. 

 
De voornaamste taak van de commissie bij geschillen is om te toetsen of besluiten, die hebben 

geleid tot geschillen, op formeel juiste wijze en op juiste gronden tot stand zijn gekomen. Daartoe 
is het vereist dat o.a. meerdere juristen in de commissie zijn opgenomen naast mensen uit onze 
hobby met breed gezichtsveld. Ontstane geschillen betreft dus alleen geschillen binnen de 
vereniging KLN. Personen die geen lid zijn van KLN kunnen zich dus niet beroepen op de 
geschillencommissie. Meer informatie is te vinden in het Reglement commissie van geschillen en 

juridische zaken welke is te vinden op de website van KLN. 
 
Kandidaatstelling EE-standaardcommissie konijnen 
Door verschuivingen binnen de EE-Standaardcommissie konijnen ontstaat er een vacature voor een 
commissielid. Als lid van de Entente Européenne hebben wij Henri van Weelden bereid gevonden 
om zich kandidaat te stellen voor de in onze ogen zeer belangrijke functie. 

 
Janny Hermans gestopt als lid van de EE-adviescommissie dierengezondheid en 
dierenbescherming 
Vanaf 2008 heeft Janny Hermans met heel veel enthousiasme Nederland vertegenwoordigd in 
bovengenoemde adviescommissie. Vanwege verschillende persoonlijke redenen heeft zij moeten 

besluiten te stoppen. Wij vinden dat zeer jammer en zijn haar zeer erkentelijk voor het werk wat 
zij op Europees niveau voor KLN heeft gedaan. 

 
Bedankt als keurmeester 
A-Keurmeester Hoenders-, Dwerghoenders en Serama’s Gerard Tesselaar heeft besloten na 36 jaar 
keuren te stoppen als keurmeester. Vanwege zijn lange en ruime staat van dienst zijn we Gerard 
zeer dankbaar. 
 
 

Ronald Tiemes, secretaris 
 


