
 

 
 

 

Jaarverslag secretariaat 2019 
 
Bestuurssamenstelling 
Voorzitter: Gosewien van Klaarbergen 
Vice voorzitter, secretaris, opvang en pupinfo: Margreet Bussemaker 
Fokkerij en Gezondheid: Gosewien van Klaarbergen 
Bestuurslid, FIWC voor de Ierdie: Jon Jansen 
Penningmeester, ledenadministratie: Jon Jansen 
Evenementen: Gosewien, Margreet en Jon. 
Clubblad: Gosewien 
 
De Algemene Ledenvergadering 
In aanwezigheid van 10 stemgerechtigde leden werd op 15 mei 2019 
de jaarlijkse ALV gehouden. Het bestuur werd decharge verleend. 
 
Vergaderingen bestuur 
Het bestuur heeft 5x vergaderd in 2019, merendeel telefonisch. 
 
FIWC 
De EIWC heeft haar naam gewijzigd in FIWC. Dit omdat een groot aantal Ierse 
Wolfshonden verenigingen wereldwijd zich hebben aangesloten. 
Jon Jansen en Gosewien van Klaarbergen, als vertegenwoordigers van de Ierdie, 
maken deel uit van het bestuur. 
De FIWC blijft zich inzetten voor de gezondheid van het ras. De Health Group is zeer 
actief. Ook is er inmiddels een wereldwijde open databasewaar de gegevens van ruim 
165000 Ierse Wolfshonden te vinden zijn. 
 
Aanpassing rasstandaard 
De rasvereniging van Ierland, het moederland van de Ierse Wolfshond, heeft bij de 
FCI een verzoek ingediend om de rasstandaard te mogen aanpassen.  
De Nederlandse keurmeesters zijn van deze wijziging op de hoogte gesteld. 
Tot op heden geen goedkeuring door de FCI. 
 
Rasgroep 
Jon Jansen en Margreet Bussemaker zijn namens de Ierdie bestuurslid van rasgroep 
10. De rasgroep vergadert 4x per jaar. Tijdens deze vergaderingen wordt input 
geleverd door de aanwezige rasverenigingen. Zij geven feedback op de voorstellen 
van de cie Fokkerij en Gezondheid van de Raad. Melden nieuws uit hun vereniging. 
De Stichting Rasgroep Windhonden, opgericht binnen rasgroep 10, bereidt de 
jaarlijkse windhondenshow voor en koppelt terug naar de rasgroep. De SRW heeft 
inmiddels succesvolle Jonge Honden en Veteranendagen georganiseerd.  
De NVOW, de Greyhound Club en de Ierdie hielden in 2019 een gezamenlijke KCM 
op de renbaan in Lelystad. Ook in 2020 zullen deze drie rasverenigingen hun KCM 
weer samen organiseren. 
De rasgroep blijft streven naar uitbreiding van gezamenlijke activiteiten. 

 



 

Raad van Beheer 
 
 
Namens rasgroep 10 heeft Margreet Bussemaker zitting in de werkgroep Fokkerij en 
Gezondheid van de Raad van Beheer. De werkgroep kwam in 2019 10x samen voor 
overleg. Belangrijkste onderwerpen tijdens dit overleg: opstellen van een 
controleerbaar en handhaafbaar fokbeleid; (verplichte DNA afname is inmiddels 
gerealiseerd),verantwoorde wijzigingen van het KR.. De adviezen van de commissie 
worden voorgelegd aan het bestuur en op de agenda van de ALV geplaatst. 
 
Discussiepunten koppelt Margreet zo nodig terug naar de rasgroep en Ierdie fokkers. 
Er ligt nu een voorstel op tafel om lookalikes aan te keuren en op te nemen in het 
bijlageregister. De praktische uitwerking hiervan zal nog enige tijd in beslag nemen. 
Binnen rasgroep 10 en de Ierdie ziet men op dit moment geen noodzaak voor 
aankeuringen. De Ierdie en rasgroep 10 hebben de Raad van Beheer in duidelijke 
bewoordingen op de hoogte gesteld van het feit dat wij, noch de rasgroep, voorstander 
zijn van aankeuren van lookalikes, outcross en crossbreeding. Tenzij er is aangetoond  
dat er voor het betreffende ras een dringende noodzaak is. Een plan van aanpak en 
zorgvuldige monitoring achten wij eveneens van groot belang. Inmiddels begint dit 
ook door te dringen tot de andere leden van de werkgroep. 
Een ander belangrijk punt dat binnen de werkgroep wordt besproken, is de aanpak 
van epilepsie. Zorgelijk punt van aandacht is het feit dat de Ierse Wolfshond 
aangemerkt wordt als een risicoras met betrekking tot epilepsie. 
 
De VFR’s worden op dit moment inhoudelijk gescreend. Het is de bedoeling dat de 
door de rasvereniging verplichte, geprotocolleerde gezondheidsonderzoeken worden 
opgenomen in de matrix. Het is de verwachting dat eind 2018 één ander geëffectueerd  
is. Helaas is dit ook in 2019 nog niet het geval. 
 
Opvang 
In 2019 zijn er geen Ieren herplaatst. 
 
Dek- en geboorteberichten 
Deze moeten samen met een kopie stamboom van beide ouderdieren en kopie van het 
hartonderzoek van beide ouderdieren worden opgestuurd naar het secretariaat en de 
commissie Fokkerij en Gezondheid. Ook de uitslagen van het shuntonderzoek moeten 
opgestuurd worden naar het secretariaat en de commissie Fokkerij en Gezondheid. 
Deze gegevens worden gearchiveerd en opgeslagen in de databank van de 
wereldwijde IW healthgroup. 
Het secretariaat zal er zorg voor dragen dat de pupinfo op de hoogte wordt gesteld bij 
wie er pups zijn, zodat eventuele pupkopers kunnen worden geïnformeerd . De 
pupinfo stelt de fokker(s) en de cie F & G op de hoogte als er om informatie over 
pups gevraagd wordt. 
Het secretariaat en de commissie Fokkerij en Gezondheid hebben in 2019 deze 
uitslagen en kopieën van de stambomen ontvangen. De gegevens werden 
gecontroleerd aan de hand van de overzichten van de Raad van Beheer. 
 
Nieuwe leden 
5 personen zijn in 2019 lid geworden van de Ierdie en hebben de clubbladen van 2019 
en het boek van Betty Murphy ontvangen.  



 

 
 
 
 
 
Aantal leden:  
De Ierdie telde 99 binnenlandse leden en 10 buitenlandse leden 15 gezinsleden op 31 
december 2019.  
 
Margreet Bussemaker 


