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PERSBERICHT 
Dronten, 29 oktober 2009 
 
De Witte van Hotot Club Nederland houdt op te bestaan! 
Op zaterdag 20 juni 2009 is in Veenendaal tijdens de Algemene Ledenvergadering van de 
Hollanderclub onder luid applaus het ras de Witte van Hotôt opgenomen in haar gelederen. 
Dit betekent dat de proefperiode, die in 2006 is aangevangen, ten einde is en het beoogde 
doel van beide partijen (Hollanderclub en Witte van Hotot Club Nederland) is bereikt, t.w. een 
stabiele basis voor het ras de Witte van Hotôt en haar fokkers c.q. liefhebbers.  
De gegevens van de Hollanderclub zijn: Secr. W.J.G. Basoski, Koolzaadakker 3, 8091 ML 
Wezep, Tel. 038-3761412, E-mail w.basoski@chello.nl
 
Nu de vertegenwoordiging van het ras is overgedragen aan de Hollanderclub, zal de 
informele vereniging de Witte van Hotot Club Nederland worden opgeheven. Alle WvHC-
leden zijn vanaf 2006 lid van de Hollanderclub. Voor de vertegenwoordiging van het ras de 
Witte van Hotôt en het opheffen van de voormalige speciaalclub zijn de volgende afspraken 
gemaakt: 

1. De Witte van Hotot Club Nederland formaliseert zelf haar opheffing. Eventuele kosten 
daarvoor komen ten laste van de tegoeden van deze speciaalclub; 

2. De tegoeden van de Witte van Hotot Club Nederland worden na de opheffing 
overgedragen (gedoneerd) aan de Hollanderclub; 

3. Op dit moment zal er geen vertegenwoordiger van het ras in het bestuur van de 
Hollanderclub zitting nemen. De reden hiervoor is dat het bestuur met 7-personen 
voltallig is en goed functioneert en deze personen in staat zijn om ook de belangen 
van de Witte van Hotot te vertegenwoordigen; 

4. De naam van de Hollanderclub ongewijzigd blijft, dus: 
Hollanderclub, waarbij ondergebracht de Witte van Hotôt. 

 
De fokkers van de Witte van Hotot zijn er bijzonder mee verguld dat de proefperiode de 
definitieve opname van ons ras bij de Hollanderclub tot gevolg heeft, derhalve onderschrijven 
zij het besluit van de ALV van de Hollanderclub volledig.  
 
Indien er personen zijn die vragen en/of opmerkingen hebben over de opheffing van de Witte 
van Hotot Club Nederland en/of de vertegenwoordiging van het ras door de Hollanderclub, 
dan dient u die uiterlijk 31 december 2009 schriftelijk te richten aan R. Kamps, De Morgen 8, 
8252 JP Dronten. E-mail: r.kamps@solcon.nl. 
 
Vertrouwende erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
Raimond Kamps 
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