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1

Notulen Algemene Vergadering van de V.D.H. gehouden op zaterdag 27 november 2010

2

in Partycentrum “Schimmel” te Woudenberg.

3

1. OPENING

4

Waarnemend voorzitter Dhr. van Swaaij opent even over tien de vergadering en heet iedereen

5

maar in het bijzonder de 2 ereleden en de nieuwe notuliste welkom. Hij legt uit dat Dhr. van

6

Yperen aanwezig is als toehoorder vanuit het CBA. Vanuit de provincie Drenthe is Dhr.

7

Assies als kandidaat PB-lid aanwezig, beide heren hebben geen stemrecht. Dhr. Severijnen is

8

aanwezig vanuit de redactie. Helaas moet er worden vastgesteld dat er vele afzeggingen zijn.

9

Dhr. van Swaaij vraagt de vergadering stil te staan bij diegenen die de afgelopen periode zijn

10

weggevallen, waaronder Dhr. Peter Veenstra en de dochter van Dhr. Krewinkel, secretaris

11

provincie Limburg.

12

Dhr. van Swaaij geeft aan dat het gebruikelijk is om vanuit het HB een terugblik te doen

13

maar vraagt de vergadering dit te behandelen bij de mededelingen, agendapunt 4.

14

2. NOTULEN VAN DE VOORJAARSVERGADERING 29 MEI 2010

15

Bij het doornemen van de notulen worden de volgende vragen gesteld:

16

Regel 125; Dhr. v.d. Heide vraagt of het besluit om de lijst met verboden middelen te laten

17

vervallen, vandaag niet op de agenda had moeten staan.

18

Antwoord HB: Nee, want in de notulen wordt het antwoord al gegeven n.l.,dat door een

19

nieuw hoofdstuk in het vademecum te plaatsen met als rubriek DIERENWELZIJN in dit

20

artikel verwezen kan worden naar artikel D “conform artikel D huishoudelijk reglement:

21

“Verplichtingen van de leden”, speciaal lid d en f. Hierdoor zou er geen wijziging van het

22

HH reglement plaats hoeven te vinden. Wellicht dat dit besluit voor alle duidelijkheid op de

23

besluitennota moet worden vermeld. Dit zal alsnog worden opgenomen.

24

Regel 774 tot en met 779; Schriftelijke opmerking binnengekomen vanuit provincie Noord

25

Brabant met het verzoek om een tekstuele aanpassing.

26

HB vraagt of de vergadering er bezwaar tegen heeft dat de tekst wordt opgenomen zoals

27

wordt voorgesteld door de provincie Noord-Brabant. Hiervoor is geen bezwaar en wordt de

28

tekst als volgt: “Destijds waren er inderdaad grote problemen tussen het HB en de voor te

29

stellen coach, die toen hebben geleid tot het niet opnieuw aan stellen van de coach. Echter

30

deze problemen hadden niets van doen met het inhoudelijk functioneren van de coach.

31

Waardoor een aanstelling nu voor het hoofdbestuur geen belemmering meer is.”

32

Verder zijn er geen opmerkingen en worden de notulen onder dankzegging goedgekeurd.
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33

3. WERK- EN BESLUITENNOTA BEHORENDE BIJ DE NOTULEN D.D 29-05-2010

34

Besluitennota.

35

Er zijn geen op- en/of aanmerkingen over de besluitennota en is hiermee vastgesteld.

36

Werknota.

37

1. Besluitennota is aangepast.

38

2. Kwetsbaarheid HB; is inmiddels aan iedereen toegestuurd.

39

3. Nieuw lid kascontrole commissie zoeken; staat voor vandaag op de agenda.

40

4. Statuten wijziging formeel afwerken; zijn inmiddels afgewerkt.

41

5. Herstructurering CWH ter kennis brengen AV en PB leden.

42

Dhr. Jonkers geeft aan dat door het niet doorgaan van herstructurering van de Raad er ook

43

geen nieuwe samenstelling is van de CWH. Op 17 januari 2011 zal tijdens de

44

werkhondenraad de nieuwe commissie worden gekozen. De verwachting is dat de huidige 4

45

leden kandidaat gesteld worden. Daarnaast zal er vanuit de werkhonden verenigingen nog

46

een kandidaat worden gezocht zodat de CWH kan worden samengesteld uit een 5-tal

47

personen. Tot die tijd blijven de huidige commissieleden, zij het ad interim, doorgaan.

48

6. Reageren naar WUSV over WK met nog meer dagen.

49

Dhr. Jonkers verteld dat de organisatie vanuit Spanje alle WUSV landen heeft gevraagd met

50

hoeveel deelnemers zij aan de wedstrijd zouden gaan deelnemen. Op basis daarvan heeft de

51

organisatie besloten het evenement aan te passen naar 5 dagen. Dit gebeurde geheel op

52

eigen initiatief vanuit de organisatie uit Spanje. Later is tijdens de WUSV vergadering ook

53

gebleken dat dit 5 daagse evenement ook niet de voorkeur had bij de WUSV. Volgend jaar in

54

Kiev zal het evenement weer gewoon 4 dagen zijn.

55

7. Penn.meester boete terug storten in jaarrekening (regel 663) ; is afgehandeld.

56

8. Opnemen met redactie over een enquête.

57

Er is inmiddels contact geweest met de redactie en de verwachting is dat dit in het eerste

58

kwartaal 2011 geregeld zal zijn.

59

9. Bezien digitale uitgifte keurboek.

60

Momenteel is er de verplichting om dit op papier uit te geven, maar dit punt zal door het

61

CBK worden opgepakt.

62

10. Server toegang regelen voor PB’s

63

Dit is inmiddels geregeld en lijkt goed te werken.
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64

11. Opzet Vademecum bezien

65

Dhr. de Gouw is nog druk bezig met de verwerking van de aanpassingen en hoopt in

66

januari 2011 alles klaar te hebben.

67

Dhr. van Oirschot vraagt om wel zorgvuldig met al deze aanpassingen om te gaan. Het kan

68

namelijk gebeuren dat door allerlei wijzigingen stukken teksten verdwijnen, enz. Het

69

vademecum moet conform de statuten en reglementen worden opgesteld en daarbij past een

70

zekere zorgvuldigheid.

71

Dhr. Tismeer vraagt of de oude indexering weer wordt ingevoerd.

72

Dhr. de Gouw antwoordt dat eerst de tekst wordt aangepast daarna zal er nog naar de

73

indeling worden gekeken.

74

12. Keurmeester / opleiding P. Snijders nader bezien.

75

De nieuwe commissaris kynologie zal dit samen het CBK verder gaan oppakken.

76

13. VDH lidmaatschap voor deelname examens en wedstrijden.

77

Dhr. Jonkers geeft aan dat het stuk vanuit de Provincie Zuid-Holland hierover vandaag niet

78

behandeld kan worden om de reden dat het te laat binnen was, en wordt dus doorgeschoven

79

naar de volgende vergadering. Verder is het van belang om vooraf nog eens goed te kijken

80

naar wat precies de juiste omschrijving van een werkhondenvereniging is. Ook is er eerst nog

81

een advies gevraagd aan het CBA.

82

4. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN

83

Overzicht ingekomen stukken voor de AV 27 november 2010.

84

- Prov. Noord-Brabant; Reactie op de notulen van de AV 29 mei 2010.

85

- Prov. Drenthe; Voorstel kandidaatstelling de heer M. Dhooge als voorzitter.

86

Mededelingen door Dhr. van Swaaij

87

Dhr. van Swaaij geeft aan dat zoals in de vorige AV al is aangegeven dat we woorden als

88

transparant, open en communiceren achter ons hebben gelaten. Vanuit het HB is er begonnen

89

om nieuws direct te verspreiden. Dit wordt dan gedaan middels de nieuwsbrief, op de site en

90

het VDH-blad. Mooie bijkomstigheid is dat je dan ook direct respons kunt krijgen.

91

Nu het seizoen weer voorbij is bedankt Dhr. van Swaaij alle kringgroepen voor alle

92

evenementen die weer georganiseerd zijn. Wetende dat het niet meevalt voor een kringgroep

93

is het prijzenswaardig dat er nog steeds kringgroepen zijn die de organisatie op zich nemen.

94

Het onder brengen van de hoofdevenementen valt evenmin niet mee, zeker gelet op de

95

benodigde leden en de juiste accommodatie.

Notulen AV VDH 27 NOVEMBER 2010
3

96

Het NKK bij kringgroep Schijndel overtrof met 84 inschrijving alle verwachtingen.

97

De KCM bij kringgroep De Plantage was een evenement met de perfecte uitstraling van een

98

gezellig kynologisch dorp. Ook de belangstelling voor de Auslese titel heeft hier positief aan

99

bijgedragen. De beoordelingsdag was tevens een succesvolle familiedag. Wellicht dat het

100 CBK eens na moet gaan denken om dit in meerdere regio’s te gaan organiseren.
101 Het NIAK bij kringgroep Apeldoorn was dit jaar wederom een perfect georganiseerd
102 evenement. Een fantastisch sportweekend met dubbele waarde, want dit jaar plaatste de
103 nummer één zich direct als deelnemer van de WUSV.
104 Behendigheid Interland, voor de 1e keer gehouden in Nijmegen was ook uitmuntend
105 georganiseerd.
106 Interland België –Nederland het was de 20e editie die België voor de 12e keer heeft
107 gewonnen. Het was een zeer koude dag, die toch door vele mensen is bezocht. Volgens het
108 vademecum worden hiervoor toegelaten de beste 10 deelnemers op het NIAK die zich niet
109

hebben geplaatst voor de WUSV. De praktijk is echter anders, omdat deze mensen zich niet

110 inschrijven, komt het Nederlands team niet op zijn sterkst voor de dag. Dit is zeker een
111 aandachtspunt voor het CBA.
112 Dhr. van Swaaij verteld dat op verzoek van de AV het stuk kwetsbaarheid is opgesteld en ter
113 informatie aan iedereen is toegezonden. Zodra het HB voltallig is zal dit stuk verder worden
114 opgepakt.
115 Grote bron van zorg voor de VDH is het ledenverloop, maar gelukkig blijft het aantal
116 kringgroepen momenteel wel stabiel. Ook een punt van zorg is het vinden van bestuurders.
117 In het afgelopen maandblad werden bij 7 van de 10 afdelingen in totaal maar liefst 11
118 bestuurders gezocht. Het is moeilijk om goed gemotiveerde mensen hiervoor te vinden.
119 Daarnaast vindt Dhr. van Swaaij het een punt van zorg dat mensen die uiteindelijk gekozen
120 zijn als PB en AV-lid zich erg snel afmelden voor deze AV vergadering, Een vergadering die
121 maar 2x per jaar plaatsvindt. Natuurlijk zijn er ook goede redenen te noemen, maar het niet
122 aanwezig zijn op deze AV laat zich ook een kwetsbaarheid noemen.
123 Het is gebruikelijk dat wij in de najaarsvergadering een jaarplan presenteren. Ook loopt op dit
124 moment het vijfjarenplan af. Het huidige HB heeft besloten om, na alle hectiek van de
125 afgelopen periode, na deze vergadering te gaan werken aan een meerjarenplan tot 2017.
126 Er is voor 2017 gekozen omdat dan de VDH het 100-jarig bestaan zal vieren, met daarbij
127 wellicht de organisatie van de WUSV.
128 Reactie Dhr. v.d. Heide: Als de leden van kringgroepen en PB’s zo van belang zijn
129 volgens het HB, waarom wordt er dan vanuit het HB niet gereageerd op een uitnodiging voor
130 een jubileum.
131 Antwoord Dhr. van Erven: Het is gebruikelijk dat bij uitnodigingen altijd gereageerd wordt.
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132 Mocht dit in deze niet zijn gebeurt dan is een excuus allereerst op zijn plaats. Normaliter gaat
133 er altijd een vertegenwoordiger vanuit het HB, met een passend cadeau, daarna toe. Mocht
134 dat niet zo zijn dan wordt altijd even bericht gedaan.

135 Mededelingen door Dhr. Jonkers:
136 - 2e Pre Wedstrijd bij Kringgroep Salland was goed georganiseerd met veel aandacht voor
137 extra zaken zoals opgang van het veld door een tunneltje. Jammer was het, en dat vooral voor
138 kringgroep Salland, dat de tumult rond de wisseling van de commissaris africhting een week
139 voor deze wedstrijd zorgde dat de sfeer erg gedwongen was.
140 - NIAK Apeldoorn was inderdaad weer een visitekaartje voor de VDH. Minpuntje was dat
141 weekend de diskwalificatie van een deelnemer op onsportieve gronden. Toch was hier
142 uiteindelijk begrip voor en bleef de sfeer goed.
143 - WUSV Sevilla. Een evenement dat voor het Nederlands team slecht begon met het
144 overlijden van Peter Veenstra. Een sportman in hart en nieren die eindelijk zijn wens in
145 vervulling zag gaan, maar helaas is het niet zover gekomen. Hij is in zijn harnas gestorven.
146 Voor het team erg moeilijk, maar in de gedachte van Peter is het team doorgegaan.
147 Het evenement was verder prima georganiseerd Het team functioneerde als een hecht team
148 Sportief gezien hebben wij moeten vaststellen dat wij ten opzichte van andere landen
149 behoorlijk achter lopen, zeker in afdeling B. Er is voor ons nog veel werk te doen om betere
150 aansluiting te krijgen.
151 - Interland België- Nederland. Het was slecht georganiseerd, zeker de catering e.d. Toch
152 waren er veel supporters aanwezig om het team aan te moedigen. Verschillende geleiders
153 hebben voortijdig afgezegd waardoor wij niet met het sterkste team aan de start verschenen.
154 Ook hadden wij pech met de teambegeleider. Dhr. Meijer moest om gezondheidsredenen
155 afzeggen, waardoor wij op zeer korte termijn een vervanger moesten aanstellen. Gezien zijn
156 voorgeschiedenis vonden wij in Dhr. Veth een goede vervanger, die bereid was dit op zo’n
157 korte termijn over te nemen. Binnenkort wordt er door het CBA een oproep gedaan voor een
158 nieuwe teamleider, zowel voor de WUSV als de Interland. Ook gaat het CBA bekijken of het
159 animo voor deelname aan dit evenement verbeterd kan worden.
160 - Het nieuwe IPO reglement wordt uitgesteld naar 2012.
161 - Het aanpassen van het vademecum is ook door het CBA bekeken. Om het africhtings162 gedeelte goed te kunnen herschrijven wil het CBA alle gelederen mee laten denken.
163 Aanpassingen worden dan rondgestuurd zodat iedereen kan reageren. Wij hopen dit begin
164 2011 te doen zodat wij bij de voorjaarsvergadering in mei een voorstel kunnen doen.
165 - Terugkomdag voor de spooruitzetters is geregeld voor 6 februari 2011 bij kgp. Rivieren166 gebied. Op 13 februari 2011 is er een terugkomdag voor alle pakwerkers bij kgp. Nijmegen.
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167 - Het CBA is van plan om samen met het CBO in het eerste weekend van juli een africhtings
168 weekend te organiseren. De datum staat vast maar verdere invulling zoals locatie en
169 workshops moet nog verder uitgewerkt worden.
170 Vraag van Dhr. van Oirschot: Hoe zit het met de overgangsregeling om erkenning te krijgen
171 als Kynologisch Instructeur. Gaat het CBO samen met de VDH daarvoor een verklaring
172

opstellen?

173 Antwoord Dhr van Swaaij; Deze vraag en wellicht het antwoord komt in agendapunt 6 verder
174 aan bod.

175 Mededelingen door Dhr. de Gouw
176 In het derde weekend van mei wordt er een landelijke hondendag georganiseerd Op die dag
177 kunnen alle rasverenigingen zich presenteren. Het is de bedoeling dat dit een jaarlijks
178 evenement wordt. Komend jaar staat in het teken van kind en hond. Voor de VDH is deze
179 promotie een goede zaak dat wellicht ook voor leden toevoer zorgt.

180 Dhr. van Swaaij geeft aan dat vanuit het HB de gedachte naar voren is gekomen dat het goed
181 zou zijn dat een bestuurder maximaal 2 zittingsperioden blijft zitten. Nieuwe inbreng is juist
182 goed, en met 2 perioden zorg je ook voor continuïteit.
183 Vraag van Dhr. In’t Veen: Geldt dit voor het gehele bestuur of alleen voor de
184 beleidsbepalende bestuurders?
185 Antwoord Dhr. van Swaaij: In principe alleen voor de beleidsbepalende bestuurders, zoals
186 CA en CK. Maar begrijp goed dit is alleen nog maar een gedachtegang die het HB
187 bezighoudt. Zou je dit door willen voeren dan zullen ook de regels moeten worden aangepast.

188 Voordat wij verder gaan met de agenda worden eerst de nieuwe AV-leden alsnog de
189 gelegenheid gegeven om zich voor te stellen aan de vergadering.
190 Mevr. Leusink, Afdeling Drenthe
191 Mevr. Lijffijt, Afdeling Zuid-Holland
192 Dhr. Hengstman, Afdeling Overijssel
193 Mevr. Broen, Afdeling Overijssel

194 5. VASTSTELLING BEGROTING 2011
195 Dhr. van Erven geeft aan dat er op de begroting geen reacties zijn binnen gekomen.
196 Wel moet worden opgemerkt dat er een tikfout is gemaakt op bladzijde 5 bij het punt
197 kringgroepenkampioenschap. Daar moet ook de rubriek C, bijdrage dinerkosten, worden
198 opgenomen. Verder zijn er geen opmerkingen en wordt de begroting 2011 vastgesteld.
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199 6. RAAD VAN BEHEER
200 Dhr. van Swaaij geeft aan dat er twee bijeenkomsten voor wat betreft de fokkerij en
201 gezondheid zijn geweest, de eerste op 9 juni waar hoofdzakelijk over de NMA en de nieuwe
202 rasverenigingen is gesproken. De tweede bijeenkomst op 14 september deze ging ook over de
203 NMA en over de nieuwe structuur van de Raad. Verder is er weinig nieuws uit voort
204 gekomen.
205 Mevr. Boonemmer geeft daarna een korte uitleg om alles nog iets te verduidelijken.
206 Inderdaad ging de eerste vergadering over de mogelijkheid om een tweede rasvereniging te
207 mogen oprichten die daarbij volledig aan dezelfde randvoorwaarden moet voldoen als de
208 vereniging die al bestaat. Mevr. Boonemmer merkt op dat dit een zorgwekkende
209 ontwikkeling is, die de VDH hopelijk niet overkomt.
210 De tweede vergadering ging hoofdzakelijk over de gezondheidsproblemen die bij de
211 verschillende rassen voorkomen. Gelukkig bracht bij inventarisatie onze Duitse Herder het er
212 redelijk goed af. Om dit allemaal in kaart te brengen is men nog volop in beweging. Hierbij
213 staat welzijn en gezondheid hoog in het vaandel meer dan de rasspecifieke kenmerken.

214 Dhr. van Swaaij vraagt aan Mevr. Boonemmer een update te geven over langstokhaar.
215 Mevrouw Boonemmer geeft aan dat er naar aanleiding van alle reacties uit het land er een
216 gesprek is geweest met de RvB. De uitkomst hiervan komt ook weer in het VDH blad.
217 Honden met langstokhaar worden vanaf nu overal toegelaten. In de rasstandaard veranderd
218 hierdoor alleen de haarvariëteiten. Inmiddels zijn er ook afspraken gemaakt met de
219 keurmeesters, mochten zij altijd al stokharige herders keuren dan geldt dat ook voor de
220 lang stokharigen. Nieuwe keurmeesters moeten straks een zwaarder examen afleggen door in
221 iedere haarvariëteit drie reuen en drie teven te keuren.
222 Dhr. van Oirschot vraagt waar de RvB de expertise vandaan haalt.
223 Mevr. Boomemmer antwoordt: Bij ons, wij worden als rasspecialisten door de RvB hiervoor
224 benaderd.
225 Dhr. Hengstman vraagt of er tijdens deze bijeenkomsten ook gesproken is over het probleem
226 met de achtste rugwervel.
227 Mevr. Boonemmer geeft aan dat hierover nog niet is gesproken voor wat betreft de Duitse
228 Herder. Het is ook nog niet geïnventariseerd als een groot voorkomend probleem, maar
229 wellicht is het goed dat de werkgroep daar in de toekomst aandacht aan besteed.

230 Mevr. Boonemmer verteld dat over het basisfokreglement alleen maar kan worden gezegd dat
231 het voorlopig blijft zoals het is. Deze moeilijke kwestie ligt niet alleen bij de RvB maar ook
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232 bij het Ministerie.
233 Mevr. Boonemmer geeft aan dat nu de nieuwe haarvariëteit langstokhaar erkend is, men bij
234 het chippen van de pups tegen problemen aanloopt. Want bij twee langstokharige ouders
235 blijkt nog weleens dat daar een stokhaar pup uit voortkomt. Vooralsnog worden hiervoor
236 geen maatregelen genomen en krijgen zij bij het chippen gewoon de juiste melding op de
237 lijst. Het ligt in de bedoeling dat honden op leeftijd met langstokhaar op speciale dagen door
238 een aangewezen keurmeester alsnog juist geïnventariseerd kunnen worden. Er is afgesproken
239 met de RvB dat januari 2012 de deadline is om uw hond te laten inventariseren.
240 Mevr. Haan vraagt hoe te doen bij pups waarbij men twijfelt.
241 Mevr. Boonemmer geeft aan dat de chipper dit overlegd met de fokker voor bepaling van de
242 haarvariëteit. Mocht later blijken dat het niet juist is, dan kan men een herregistratie
243 aanvragen bij de RvB. Wel worden daarbij weer kosten in rekening gebracht en hoeveel dat
244 is, is nu nog niet duidelijk.
245 Mevr. Haan vraagt of bekend is dat dit ook voor België van toepassing is.
246 Mevr. Boonemmer geeft aan dat zij dat niet weet. Er is zelfs niets bekend over hoe de SV
247 hiermee omgaat. Het is overigens niet de bedoeling om een nieuw stamboom af te geven
248 maar er ligt een voorstel bij de RvB om dit met een stempel in het rashondenlogboek te doen.
249 Hier hebben wij echter nog geen reactie over ontvangen.
250 Mochten er nog meer vragen zijn dan graag een reactie naar Mevr. Boonemmer.
251 Dhr. van Swaaij vraagt aan Mevr. Boomemmer om eventuele nieuwsfeiten ook direct via de
252 nieuwsbrief of site naar buiten te brengen.

253 Dhr. van Swaaij verteld dat hij samen met Dhr. van Erven op 27 oktober jl. naar een
254 bijeenkomst is geweest waar de herstructurering van de RvB op de agenda stond. Het was
255 een druk bezochte maar zeer korte bijeenkomst. Alhoewel de RvB dacht dat alles zo geregeld
256 zou zijn, werd uiteindelijk, door inbreng van een punt van orde door Cynophilia, het hele
257 voorstel in de ijskast gezet. Voorlopig zal dus alles, dus ook de CWH, bij het oude blijven.

258 Erkenning van ABA en KI
259 Dhr.van Swaaij geeft aan dat het CBO van mening is dat de ABA en KI als basis een goede
260 cursus is. Maar voor op de kringgroepen zal er een vervolg moeten komen. Het CBO is bezig
261 met het maken van verschillende aanvullende modules. Voor afdeling behendigheid is er een
262 module 1 en 2 gemaakt. Inmiddels is er een werkgroep afrondend bezig met het maken van
263 module A (Speuren). Het is de bedoeling dat begin maart er een pilot van start gaat.
264 Voorwaarde voor deelname is dat men minimaal IPO 3 moet hebben behaald. De eerste
265 doelgroep zijn de mensen die inmiddels KI cursus hebben gedaan. Naast een stuk theorie zal
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266 er praktijk gevolgd worden bij een stagebegeleider. Zodra het CBO alles heeft uitgewerkt en
267 overlegd heeft met o.a. het CBA, zal alles gepubliceerd worden.
268 Daarna is het wenselijk dat de modules B en C worden opgesteld.

269 Dhr. van Swaaij geeft aan dat het CBO de nieuwe KI cursus volledig door Tinley en
270 Dogsvision wil laten verzorgen. Het CBO zal zich daar steeds minder mee gaan bemoeien.
271 Dit valt samen met het moment dat de KI cursus van bepaalde instellingen door de RvB
272 wordt erkend. Het is de bedoeling dat de RvB zelf de examens gaat afnemen.
273 Vanaf 07 oktober 2010 is het diploma KI erkend door de RvB. Voor de personen die na 2007
274 KI examen hebben gedaan kunnen automatisch hun diploma bij de RvB aanvragen.
275 De mensen die via de Masterclass (in 2005) en de tweede groep van 2006 KI hebben behaald
276 zijn inmiddels geïnformeerd door het CBO over hoe te handelen om ook het erkende
277 diploma van de RvB te ontvangen.
278 Dhr. van Swaaij geeft aan dat daarnaast alle instructeurs die op de kringgroepen actief zijn de
279 mogelijkheid moeten krijgen om via bijscholing bijvoorbeeld in een speciaal weekend hun
280 kennis te vergroten. Voordeel van zo’n weekend is dat je iedereen daarbij kunt betrekken.
281 Niet alleen voor de africhting maar ook kaderbreed, zoals bijvoorbeeld een workshop voor
282 secretariaten.

283 Op de reeds eerder gestelde vraag van Dhr. v. Oirschot:”Hoe zit het met de overgangs284 regeling om erkenning te krijgen als Kynologisch Instructeur?” geeft Dhr. van Swaaij het
285 volgende antwoord: De overgangsregeling geldt echt alleen voor die mensen die voor 2007
286 de masterclass, ABA of KI hebben gehaald. Er is dus geen overgangsregeling voor die
287 mensen die daar niet aan mee hebben gedaan. Men moet bij het aanvragen van het erkende
288 diploma ook aantonen dat deze cursussen zijn gevolgd.

289 Dhr. van Dijk vraagt hoe het zit met de erkenning van de RvB ten opzichte van het Ministerie
290 van Landbouw en Visserij?
291 Dhr. van Swaaij antwoordt dat de RvB eigenlijk de uitvoerder van het beleid en de regels is,
292 in opdracht van het Ministerie. Omdat dit allemaal nog erg nieuw is zal dit punt mee worden
293 genomen naar de RvB, met de vraag of dit inderdaad wettelijk ook erkend is.

294 Dhr. v. Oirschot geeft nogmaals aan dat je met een erkend KI diploma je voor onze sport nog
295 te beperkt bent opgeleid. De nieuwe modules zullen dan ook een goede aanvulling zijn. Is het
296 dan niet beter om de eigen opleiding van de VDH erkend te krijgen bij de RvB. Want door
297 het verplicht stellen van een KI diploma gaan wellicht de praktijk mensen voor de sport en de
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298 VDH verloren.
299 Dhr van Swaaij geeft aan dat mede doordat de nieuwe structuur van de RvB niet gekozen is
300 ook daarmee de verplichting van een KI voorlopig is verdwenen. Het HB hoopt met de
301 organisatie van een africhtingsweekend, een weg in te slaan die bijdraagt in verbreding van
302 kennis voor iedereen.

303 7. BENOEMING KASCONTROLE COMMISSIE INGEVOLGE ARTIKEL 15 LID 4
304 STATUTEN VDH.
305 - VACATURE RESERVE KASCONTROLE COMMISSIELID
306 Er hebben zich geen kandidaten gemeld, zodat dit agendapunt doorschuift naar de volgende
307 vergadering.

308 8. BESTUURSVERKIEZING
309 Dhr. van Swaaij geeft aan dat voor de functie Commissaris Kynologie door Zuid Holland is
310 voorgedragen Dhr. Lijffijt. Het HB heeft deze voordracht overgenomen en stelt dan ook Dhr.
311 Lijffijt kandidaat voor deze functie.
312 Dhr. van Swaaij geeft aan dat voor de functie voorzitter wordt voorgedragen Dhr. Dhooge.
313 Dhr. van Swaaij wil graag hierover eerst een korte inleiding geven en daarna nog even kort
314 het woord geven aan Dhr. Dhooge. Volgens Dhr. van Swaaij wordt op 20 september jl., ruim
315 voor de reguliere afdelingsbijeenkomsten, Dhr Dhooge kandidaat gesteld voor de functie
316 voorzitter, gedragen door 7 afdelingen. Het HB geeft aan deze kandidaatstelling niet te
317 steunen. Dhr. van Swaaij verteld dat Dhr.Dhooge al een hele lange periode zitting heeft gehad
318 in het HB, en heeft zeker mede daardoor zijn sporen binnen de VDH verdiend. Daar is ook
319 niets mis mee. Een kanttekening is het wel dat het HB zijn voordracht niet steunt en dat
320 hiermee een signaal wordt afgegeven naar de achterban. Ook geeft Dhr. van Swaaij aan dat in
321 maart van dit jaar Dhr. Dhooge een brief heeft verstuurd waarin hij aangeeft dat hij zijn
322 werkzaamheden binnen de VDH af gaat bouwen en daarbij vanaf 01 januari 2010 tevens
323 stopt als keurmeester van de VDH.
324 Volgens Dhr. van Swaaij kan het best zijn dat inmiddels voor Dhr. Dhooge de situatie is
325 gewijzigd, daar mag dan Dhr. Dhooge straks op reageren. Het HB vindt het belangrijk om
326 een stuk tekst van de bewuste brief aan de vergadering mee te geven.
327 Dhr van Swaaij leest het volgende uit de brief voor: ” Het waren 25 mooie jaren met vele
328 onvergetelijke momenten die ik altijd zal koesteren ! Ik had misschien nog wel enkele jaartjes
329 doorgegaan maar als je vanuit het bestuur van je eigen rasvereniging het vertrouwen niet
330 meer krijgt en niet beoordeeld wordt op je kwaliteiten maar afgerekend wordt op zaken welke
331 niets te maken hebben met de kwaliteit als keurmeester dan is de basis voor mij om verder
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332 samen te werken weg ! Het is daarnaast extra wrang als blijkt dat die regeltjes niet voor
333 iedereen gelden ! “
334 Dhr. van Swaaij geeft daarna het woord aan Dhr. Dhooge, en vraagt hem om de vergadering
335 een toelichting te geven waaruit blijkt dat zijn situatie ten opzichte van maart jl is veranderd.
336 Dhr. Dhooge antwoord dat wel degelijk de situatie is veranderd, anders had hij zich ook niet
337 kandidaat gesteld. De kandidaatstelling is een weloverwogen besluit waar hij voor de volle
338 100% achterstaat. Allereerst bedankt Dhr. Dhooge de afdeling Drenthe voor het genomen
339 initiatief en de andere afdelingen voor de steun van zijn kandidaatstelling. Dit geeft juist de
340 nodige motivatie om eventueel deze functie straks te gaan uitoefenen. Wetende dat er altijd
341 voor en tegenstanders zijn, hoopt Dhr. Dhooge dat bij de tegenstanders straks alle twijfels op
342 termijn worden weggenomen. Dhr. Dhooge zal hiervoor zijn uiterste best gaan doen.
343 Dhr. Dhooge zegt verder geen beloftes uit te spreken voor de toekomst maar dat het
344 belangrijk is dat er weer een voltallig HB komt, die samen de klus gaan klaren. Wij streven
345 daarbij allemaal naar hetzelfde doel nl. een gezonde VDH met als centraal middelpunt onze
346 duitse herdershond.
347 Tenslotte zegt Dhr. Dhooge te gaan voor continuïteit en ontwikkeling, in overeenstemming
348 met de statutaire doelstellingen. Zorgen vanuit verenigings- en rasbelang dat de VDH haar
349 eigen identiteit als rasvereniging bewaard, zijn onderwerpen die zijn absolute aandacht zullen
350 hebben. Daarnaast is het van belang dat de mensen in het veld weer het gevoel krijgen dat ze
351 erbij horen. Dhr. Dhooge geeft aan dat in zijn CV staat wat zijn visie, zijn motivatie en zijn
352 drijfveer is om uitvoering te geven aan het voorzitterschap. Maar dit moet men samen doen.
353 Samenwerking, ledenwerving, ledenbehoud en een gezonde financiële situatie zijn
354 belangrijke peilers die constant de aandacht vragen. Het is het fundament van de vereniging.
355 Als reactie op Dhr van Swaaij wat nu precies zo veranderd is aan de situatie zegt Dhr.
356 Dhooge het volgende: De personen waarmee er een conflictsituatie was, die zijn er niet meer.
357 Vanuit het land heeft Dhr.Dhooge ook veel reacties gehad om het stoppen in heroverweging
358 te nemen. Ook qua vrije tijd is er voldoende ruimte voor het uitvoeren van deze functie.
359 Verder merkt Dhr. Dhooge op dat hij verrast was maar het ook een eer vindt dat hij voor deze
360 functie gevraagd is. Het is dan ook een weloverwogen beslissing om zich kandidaat te stellen.
361 Dhr. van Swaaij bedankt Dhr. Dhooge voor zijn betoog.
362 Dhr. van Oirschot geeft aan dat afdeling Noord Brabant graag ziet dat er ook in de toekomst
363 bij bestuursfuncties schriftelijk wordt gestemd zodat ook de stemming vanuit de vergadering
364 gehoord wordt. Maar ook voor vandaag vraagt Noord Brabant dat de bindende voordracht
365 voor alle nieuwe kandidaten waarover vandaag gestemd gaat worden, wordt ontbonden.
366 Tevens verzoeken zij de vergadering de stemming schriftelijk te laten plaats vinden. Dhr van
367 Dijk geeft aan dat de afdeling Zuid-Holland zich daarbij volledig aansluit. Ook is daarbij de
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368 uitslag van een schriftelijke stemming van belang om zo te weten wat het draagvlak is. Ook
369 afdeling Gelderland en Overijssel sluiten zich hierbij aan.
370 Er wordt eerst gestemd om vast te stellen of er voldoende draagvlak is (2/3 deel) om de
371 bindende voordracht te ontnemen. Dhr. In t Veen en Dhr. Severijnen fungeren als
372 stemcommissie. Met 23 stemmen voor en 5 tegen wordt de bindende voordracht ontnomen.

373 Stemming Commissaris Kynologie- kandidaat Dhr. Lijffijt
374 Vooraf aan deze stemming vraagt Dhr. van Oirschot of er ook voor deze kandidaat
375 duidelijkheid gegeven kan worden of alle problemen tot het verleden behoren.
376 Dhr. Lijffijt geeft aan dat voor hem alle problemen tot het verleden behoren. Na vertrek van
377 Dhr. Duijndam heeft hij zichzelf aangemeld bij het PB. Dit is ondermeer gedaan uit een stuk
378 plichtsbesef ten opzichte van zijn mentor wijlen Mr. Peter van Oischot. Dhr. van Swaaij geeft
379 ook aan dat voor het HB er geen problemen meer zijn. Vandaar ook dat het HB Dhr. Lijffijt
380 heeft voorgedragen als Commissaris Kynologie.
381 Met 21 stemmen voor en 7 stemmen tegen wordt Dhr. Lijffijt gekozen als Commissaris
382 Kynologie.
383 Dhr. Lijffijt bedankt de vergadering voor de positieve uitslag.

384 Stemming Voorzitter – kandidaat Dhr. Dhooge
385 Met 18 stemmen voor en 11 stemmen tegen wordt Dhr. Dhooge gekozen als voorzitter.
386 Dhr. van Swaaij overhandigt met een felicitatie de voorzittershamer aan de Dhr. Dhooge.
387 Dhr. Dhooge bedankt de vergadering voor het vertrouwen. Dhr. Dhooge geeft nogmaals aan
388 dat de nadruk ligt op samenwerking. Dit is nodig om te proberen de negatieve spiraal waarin
389 de VDH is beland te verbreken. Hij zal zijn uiterste best doen om de mensen die twijfels
390 hebben over hem, hun mening straks zullen moeten bijstellen.

391 Alvorens wij over gaan naar het volgende agendapunt geeft Dhr van Swaaij aan dat er toch
392

iemand is gevonden voor de functie reserve kascommissielid (zie agenda punt 7)

393 Tijdens de pauze heeft Dhr. van der Heide geïnformeerd naar de inhoud van deze functie.
394 Dhr. van der Heide geeft aan zich alsnog beschikbaar te stellen. De vergadering geeft middels
395 een applaus aan het hiermee eens te zijn.

396 9. RONDVRAAG
397 Er zijn vooraf geen schriftelijke vragen ingediend bij het secretariaat.
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398 Afdeling Noord Brabant - Dhr. van Oirschot
399 * Geeft aan de waarnemend voorzitter te willen complimenteren met de wijze waarmee hij
400 de vergaderingen heeft geleid. Er volgt een applaus.
401 - Dhr. van Swaaij bedankt de vergadering en geeft aan dit graag te hebben gedaan. Wel is hij
402 blij dat de rust is weer gekeerd en dat het bestuur weer voltallig is. Er kan nu weer een
403 nieuwe start worden gemaakt.

404 Afdeling Gelderland - Dhr. Potappel
405 * Wat is precies de argumentatie van Dhr. Duijndam geweest om na 4 maanden alweer te
406 vertrekken?
407 - Dhr. van Swaaij antwoord dat het HB eveneens is verrast door een email van Dhr.
408 Duijndam waarin hij aangaf dat hij per direct met de functie zou stoppen. Naast
409 gezondheidsredenen is mede een conflict met enkele exterieurkeurmeesters een reden geweest
410 om na deze korte periode de handdoek alweer in de ring te gooien.
411 * De oud-duitse herdershond is dat nu een ras of een rasloze hond?
412 – Dhr. Lijffijt antwoordt dat het een rasloze hond is. Daar wordt verder ook niets aangedaan.
413 Vanaf 01 januari wordt de langstokharige erkend en dus overal toegelaten..
414 * In de vorige vergadering is besloten niet met een assistent-coach te werken. Waarom is er
415 dan toch voor dit jaar een assistent-coach aangesteld?
416 – Dhr. Jonkers antwoord dat er in de vorige vergadering niet is afgesproken dat er geen
417 assistent-coach mag worden aangesteld. Wel is er besloten dat een assistent-coach geen
418 officiële taken mag uitvoeren.
419 * Er is sprake van een leden afname, met name ook een tekort aan kringgroep bestuurders.
420 Dit heeft tevens financiële consequenties, nl. er worden meer kosten gemaakt. Is het daarom
421 niet wenselijk om binnen de VDH eens na te denken om eventueel de VDH te laten
422 herstructueren. Om bijvoorbeeld net als bij de NBG met regio’s te gaan werken?
423 – Dhr. van Swaaij geeft aan dat voor het HB dit al jaren een wens is om daar na te gaan
424 kijken. Het nieuwe HB zal dit dan ook zeker gaan oppakken.
425 * Wij hebben vernomen dat door de CWH een verzoek is gedaan aan Dhr. van Eck om ad
426 interim voorzitter te worden. Wat is het argument van de VDH geweest om dit tegen te
427 houden?
428 – Dhr. van Swaaij geeft aan dat tegen houden in deze niet het goede woord is, het ging
429 namelijk meer om het tijdstip waarop dat verzoek is gekomen. Als namelijk de gehele
430 herstructurering bij de RvB door zou zijn gegaan was daardoor de structuur zo aangepast
431 dat naar 2 maanden deze functie wellicht weer zou vervallen. In goed overleg met alle
432 betrokkenen is toen besloten om vanwege deze korte periode geen toestemming te geven.
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433 Inmiddels is de situatie weer anders geworden, en wachten wij de kandidaatstelling
434 verder af. Mochten er namen bekend worden dan wordt dat verder gecommuniceerd.
435 * Wij hebben vernomen dat het CBO geen brief heeft geschreven aan de RvB over wat er
436 door het CBO aan nascholing is gedaan voor cursisten. Waarom niet?
437 Dhr. van Swaaij geeft aan dat het CBO wel degelijk wat aan bijscholing heeft gedaan, nl.
438 jaarlijkse terugkomdagen. Hoe de bijscholing moet worden ingevuld is bij de RvB ook nog
439 niet vastgesteld. Er is dus ook geen sprake van een brief naar de RvB over onze nascholing .
440 Zij communiceren hoofdzakelijk met de opleidingscentra’s en niet met de achterban. Indien
441 aan ons de vraag wordt gesteld zullen wij ons zeker hard maken voor de bijscholing die wij
442 binnen de VDH al hebben.
443 * Worden de mensen centraal geregistreerd die KI cursus hebben gevolgd en worden die ook
444 kenbaar gemaakt bij de afdelingen.
445 – Dhr. van Swaaij geeft aan dat vastlegging eerst getoetst moet worden op basis van de wet
446 privacy. Mocht in een later stadium de mensen zelf toestemming geven dan wordt er net als
447 bij de registratie van pakwerkers een lijst gemaakt van mensen in het bezit van de diploma
448 KI.

449 Dhr. van Oirschot geeft aan dat samenwerking van regio’s al vaak geschied. Wel moet men
450 oppassen dat het maken van grotere regio’s niet gelijk bijdraagt in een ruimere
451 vertegenwoordiging op vergaderingen e.d. Men zal er dus alert op moeten zijn wat de
452 consequenties zijn bij het maken van grotere regio’s
453 Dhr. van Swaaij antwoord dat vanuit het HB alles in overleg zal worden gedaan. Wellicht dat
454 er in begin alleen sprake is van 1 regio maken als pilot. Het HB zal altijd eerst een plan als
455 voorstel bij de afdeling neerleggen.

456 Afdeling Friesland – Dhr. van der Heide
457 Sluit zich allereerst aan bij de woorden van Dhr.van Oirschot. Samenwerking is zeer zinvol.
458 * Is het mogelijk dat het concept evenementenplanning in juli ook naar de keurmeesters gaat.
459 HB antwoordt dat dit zal worden meegenomen.
460 * Het keurboek is nog niet verkrijgbaar via de website?
461 – Dhr. van Erven antwoord dat dit een 14 dagen geleden niet mogelijk was i.v.m. een
462 probleem bij de update. Inmiddels kan het keurboek weer via de website worden besteld.
463 * Even terugkomend op uitnodiging jubileum, inmiddels is duidelijk geworden dat de
464 uitnodiging naar HB schriftelijk is verstuurd.
465 Mevr. Hofman zal dit verder nakijken.
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466 Afdeling Zuid Holland – Dhr. de Jong
467 Sponsoring is een probleem, maar extra middelen zijn wel nodig. Is het niet mogelijk om een
468 speciale commissie samen te stellen die sponsoring en PR zaken gaan doen?
469 – Dhr. van Erven vindt dit een goed plan en stelt voor nu het HB weer voltallig is in een
470 volgende vergadering met een voorstel te komen

471 Afdeling Drenthe – Mevr Boonemmer
472 * Via de website wordt je voor uitslagen bijvoorbeeld van de Interland door gelinkt naar een
473 commerciële site. Wij hebben een mooie site waarom dan toch via een link naar een site van
474 iemand anders?
475 Dhr. Jonkers antwoordt dat het HB daarvoor heeft gekozen. Afgesproken is er met
476 betrokkene dat de samenwerking zal bestaan uit het door linken naar elkaar. Zo is het nieuws
477 snel zichtbaar en altijd up to date. De meeste africhters hebben die site gewoon als
478

startpagina staan.

479 10. VASTSTELLING DATUM VOLGENDE VERGADERING
480 28 MEI EN 26 NOVEMBER 2011

481 11. SLUITING
482 Dhr van Swaaij bedankt iedereen voor zijn inbreng. Het was een hectische, maar vruchtbare
483 vergadering. Hopelijk dat met een voltallig bestuur de rust is teruggekeerd en er weer vooruit
484 gekeken gaat worden.

485 Goedgekeurd in de Algemene Vergadering d.d. 28 mei 2011

486 Voorzitter:……..………………………………………………………

487 Notuliste: ……………..……………………………………………….
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BESLUITEN NOTA van de ALGEMENE VERGADERING van de V.D.H.
gehouden op 27 november 2010 te Woudenberg

De Algemene Vergadering van de V.D.H. heeft het volgende besloten:
1. De notulen vast te stellen van de Algemene Vergadering van 29 mei 2010
met de tekstaanpassing, voorgesteld door de afdeling Noord Brabant (regel
774 t/m 779. (notulen regel 35)
2. De besluiten nota vast te stellen van de Algemene Vergadering van 29 mei
2010. (notulen regel 26 – 32)
3. Alsnog het besluit op te nemen uit de vorige vergadering dat in het VDH
Vademecum de lijst van verboden middelen vervangen is door het onderwerp
DIERENWELZIJN. (notulen regel 18-23)
4. De begroting 2011 vast te stellen met een kleine aanpassing op blz.5. In
rubriek C moet de bijdrage dinerkosten worden opgenomen. (notulen regel 196-198)
5. De bindende voordracht te ontnemen voor de beide kandidaten voor de
hoofdbestuursfuncties (23 voor / 5 tegen.) (notulen regel 370 – 372)
6. Dhr. J. Lijffijt met meerderheid van stemmen te kiezen als nieuwe commissaris
kynologie van de VDH (21 voor / 7 tegen.) (notulen regel 381)
7. Dhr. M. Dhooge met meerderheid van stemmen te kiezen als nieuwe
voorzitter van de VDH (18 voor / 11 tegen.) (notulen regel 385)
8. Dhr. T.v.d. Heide te kiezen al reserve lid van de kascontrole commissie. (notulen
regel 394-395)

9. De volgende Algemene Vergaderingen in 2011 vast te stellen op 28 mei en 26
november. (notulen regel 479-480)
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WERKNOTA van de ALGEMENE VERGADERING van de V.D.H. gehouden op
27 november 2010 te Woudenberg

1. Vademecum afwerken versie 2011 (J.d.Gouw) (notulen regel 72-73)
2. Keurmeester opleiding P.Snijders oppakken (CBK) (notulen regel 75)
3. Voorstel Zuid Holland / Utrecht over VDH lidmaatschap bij examens en
wedstrijden. (notulen regel 75-81)
4. Vademecum deel africhting nader bezien (CBA) (notulen regel 161-162)
5. Concept evenementenplanning voortaan ook naar de keurmeesters sturen
(J.d.Gouw) (notulen regel 458-459)
6. Nazien uitnodiging jubileum kgp. Frisiana (G. Hofman.) (notulen regel 128-134 / 465)
7. Sponsor commissie nader bezien. (notulen regel 467-470)
8. Kwetsbaarheid HB oppakken (notulen regel 112-114)
9. Meerjarenplan tot 2017. (notulen regel 125)
10. Oproep teamleider WUSV en Interland. (notulen regel 157*158)
11. VDH weekend uitwerken. (notulen regel 167-169 en 300-302)
12. Regiovorming nader bezien. (notulen regel 423-424)
13. Nagaan registratie lijst KI gediplomeerden. (notulen regel 445-448)
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