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Notulen Algemene vergadering afd. ZH/UTR Datum: 08-04-2019
Aanwezig:

Afwezig:

Naam:

Afkorting:

Aanwezig als :

Wim v. Dijk
Chris Bierman
Pieter Keizer
Theo de Vlieger
Vacature
Menno Mackay
Henk Tismeer

WvD
CB
JL
TdV

Voorzitter
Secr. / Notulist
Comm. Africhting
Penningmeester
Comm. Kynologie
AV lid
AV lid /Comm procedures & reglementen

MM
HT

1. Opening:

actie:

WvD heet om 20.05 uur iedereen welkom en bedankt KG Gouda voor de gastvrijheid
om hun clubgebouw weer ter beschikking te stellen. Een speciaal welkom voor leden
die nu of in het verleden veel gedaan hebben voor de VDH, Toine Jonkers (Vz VDH),
AV leden Menno Mackay, Henk Tismeer en Ada Middelkoop (Werkgroep Agility)
Tevens de vraag of iedereen de presentie lijst heeft getekend, zo niet dit alsnog te
doen.
Afwezig met kennisgeving: Arnold Colijn, Bertus Middelkoop, Yvon Schultz en Ronald
Boom.
Wim staat stil bij het overlijden van Gerard de Regt en de vergadering houdt een
minuut stilte.

2. Notulen vorige vergadering datum 05-11-2018:

actie:

Notulen zijn akkoord en aangenomen met dank aan de secretaris.

3. Ingekomen en uitgaande stukken:

actie:

Geen ingekomen stukken

4. Mededelingen:

actie:

Yvon Schultz wordt bedankt met een bloementje voor haar werkzaamheden aan de
vorige site. De nieuwe site zal worden bijgehouden door Danique van Leek, zij werkt
dagelijks met Wordpress.

5. Jaarverslagen 2014:

actie:

a. Secretaris: akkoord
Toelichting van TdV; er zal dit jaar weer een bedrag van € 25,00 aan de kringgroepen
worden gevraagd dat eventueel ten goede zal komen aan de organisatie van het PAK,
dit is zo afgesproken in de ALV van 12 maart 2018. Vraag van Kees Bos waarom
alleen het PAK en niet de CM of een behendigheidswedstrijd, dit is bepaald door de
ALV vorig jaar. Er een reservering getroffen voor evenementen en zolang er vooraf
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een begroting ingediend wordt kan men aanspraak maken op een bijdrage voor het
organiseren van andere evenementen (behendigheid en clubmatch).
b. Kascommissie: Klara Roozendaal leest namen de commissie de brief voor en
vraagt de vergadering om het PB te dechargeren. WvD vraagt hierom aan de
vergadering en zij dechargeren.
c. Commissaris kynologie: akkoord
d. Commissaris africhting: akkoord
e. Commissie agility: akkoord met dank voor de medewerking van Ada
Middelkoop.

6. Bestuursverkiezing:

actie:

Aftredend en niet herkiesbaar is Wim van Dijk. Er hebben zich geen kandidaten
gemeld. Het PB heeft besloten dat Chris Bierman als secretaris waarnemend
voorzitter zal worden. Aftredend en herkiesbaar is penningmeester Theo de Vlieger.
Er zijn geen tegenkandidaten en hij wordt met bindende voordracht herkozen. Voor de
vacature Commissaris Kynologie heeft zich niemand gemeld, het PB heeft besloten
dat TdV tevens de functie van Commissaris Kynologie op zich neemt.

7. Verkiezing afgevaardigde voor de Algemene Vergadering
Aftredend en herkiesbaar Henk Tismeer, er zijn geen tegenkandidaten en hij wordt bij
bindende voordracht herkozen.

8. Benoeming kascommissie
Klara Rozendaal en George van Holten zijn weer de leden in deze commissie.

9. Verslag van de AV van de VDH in november 2018:
Henk Tismeer geeft een beknopte toelichting van de afgelopen AV-vergadering. De
vergadering kende een groot aantal agendapunten.
Een uittreksel van het verslag is na te lezen in het VDH-magazine.
Wim van Dijk bedankt Henk voor zijn toelichting.
Over een UV en IGP-examen op een dag kan Toine Jonkers antwoorden dat dit
samen op een dag niet mag.

10. Voorstellen voor de Algemene Vergadering van 25 mei 2019:
Geen voorstellen vanuit het PB.

11. Voorstellen van de afdeling voor de AV van 23 nov. 2019:
Er zijn geen voorstellen voor deze AV.
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12. Rondvraag:
Klara Roozendaal: Gaan de Nederlandse KM’s examen doen in Schijndel bij de
“Wesentest” Karaktertest. Toine Jonkers geeft het volgende antwoord, doel is om een
seminar te organiseren voor een aantal KM’s. Het certificaat dat aan de deelnemers
zal worden uitgereikt er een is van de SV. Er dienen minimaal 20 honden te zijn
ingeschreven en dat is volgens TJ al bereikt. Welke Nederlandse KM’s daaraan gaan
deelnemen is nog niet bekend. Er ontstaat in de vergadering nog een discussie over
wat de Karaktertest nu precies betekend voor het karakter van de hond, kan het met
trainen worden aangeleerd of niet.
Bram van Bekkum: had een vraag over de uitreiking van spelden n.a.v. het verslag
van HT. Wij sturen alle personen die in aanmerking komen van een speld een
uitnodiging voor de ALV. Als aangeven de ALV niet te kunnen bezoeken krijgen zij de
speld opgestuurd. Alleen die personen die helemaal niets van zich laten horen krijgen
geen speld opgestuurd.
Wim van Dijk: opleiding van 2 nieuwe kandidaten voor de opleiding van KM via de
VDH. Het examen zal wel worden afgenomen door de CWH en zij dienen ook de
voorgestelde kandidaten vooraf aan de opleiding te accepteren.
Pieter Keijzer: de pakwerkerscursus gaat door, er hebben zich tot nu 7 kandidaten
aangemeld. De bedoeling is om 4 dagen voor de vakantie en 4 dagen na de vakantie
te organiseren. De locatie zal verschillen, alle kringgroepen in onze provincie van de
deelnemers zullen bezocht worden.
Toine Jonkers: spreekt zijn ongerustheid over het aantal deelnemers bij het PAK.
Heeft hier toevallig ook nog overleg over gehad met Vincent Honselaar. Hij maakt
duidelijk dat het zeker niet ligt aan het PB, er is geen potentie binnen onze regio.
Niemand heeft de oplossing om dit probleem op te lossen.
Chris Bierman: dankt Wim voor zijn inzet als voorzitter van de afgelopen 10 jaar. Hij
noemt een aantal zaken die hebben plaats gevonden onder het voorzitterschap van
Wim. Zijn vrouw Ria krijgt de bloemen omdat zij Wim heeft afgestaan aan het PB. Wim
ontvangt een lekkere fles met inhoud om ’s avonds van te genieten.

13. Sluiting:
21.35 uur Wim van Dijk sluit de vergadering en bedankt iedereen.

Secretaris
Chris Bierman

Voorzitter
Wim van Dijk

……………………………………………….

……………………………….…………

[handtekening]

[handtekening]
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