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Notulen Algemene vergadering afd. ZH/UTR Datum: 11-11-2019
Aanwezig:

Afwezig:

Naam:

Afkorting:

Aanwezig als :

Chris Bierman
Djolien Knoop
Pieter Keizer
Theo de Vlieger
Wilma Jonkman
Menno Mackay
Henk Tismeer

CB
DK
JL
TdV

Voorzitter
Secr. / Notulist
Portefeuillehouder Sport
Penningmeester
Portefeuillehouder Fokkerij & Gezondheid
AV lid
AV lid /Comm procedures & reglementen

MM
HT

actie:

1. Opening:
CB bedankt Gouda voor de gastvrijheid. Welkom aan de AV leden Henk en Menno.
Voorzitter van de VDH Toine Jonkers en Ada Middelkoop vanuit de werkgroep
Behendigheid en Annet Joosten als CSA lid.
Afwezig: Ruud van Eck, Gerard in ’t Veen, Sandy Lips en Ronald Boom.
Dit zal een speciale vergadering worden omdat wij gaan stemmen voor de vacante
functies binnen het PB.
2. Notulen vorige vergadering datum 08-04-2019:

actie:

Notulen zijn akkoord en aangenomen met dank aan de secretaris.
actie:

3. Ingekomen en uitgaande stukken:
Geen ingekomen stukken

actie:

4. Mededelingen:
Wij hebben als PB de toezegging gekregen van het HB dat wij als OB volgend jaar het
NIAK/NIBK mogen organiseren. Dit zal gehouden worden in Nieuwegein bij de vv
Geinoord. Wij hebben al 3 hoofdsponsors gevonden: Euro Joe, Cavom en C. Rossen.
Verder is onze penningmeester Theo toegetreden tot de Commissie Fokkerij en
Gezondheid, wij wensen Theo heel veel succes.

actie:

5 Bestuurs verkiezing:
Door het aftreden van de voorzitter, Wim van Dijk in april en de Commissaris
Kynologie, Yvonne Verschoor zijn er twee vacatures ontstaan in het afdelingsbestuur
van ZH/U.
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Omdat statutair alleen de voorzitter in functie wordt gekozen zullen we daar mee
beginnen. Het bestuur draagt als kandidaat de huidige secretaris Chris Bierman voor.
Omdat hiervoor geen tegenkandidaten zijn binnen gekomen is dit een bindende
voordracht. De bindende voordracht wordt niet ontnomen is Chris bij acclamatie
benoemd.
Door deze benoeming is er nu dus naast de vacature voor Commissaris Fokkerij en
Gezondheid ook een vacature voor secretaris.
Het heeft nogal wat moeite gekost, maar we hebben uiteindelijk 3 kandidaten voor de
twee vacatures. Te weten; Djolien Knoop, Wilma Jonkman en Yvonne Verschoor.
De kandidaten stellen zich voor en uit de vergadering komen er alleen vragen richting
Yvonne Verschoor van Klara Rozendaal en Henk Tismeer over haar rol als lid van de
DHL groep.
Dit zal een schriftelijke stemming worden en ik verzoek de AV-leden Henk Tismeer en
Menno Mackay het stembureau te vormen.
Er worden stembriefjes uitgedeeld met de namen van de 3 kandidaten en de
bedoeling is dat er maximaal 2 namen worden aangekruist. Het is mogelijk om slechts
1 naam aan te kruisen of geen naam (blanco stem). Drie namen aankruisen of iets
bijschrijven maakt de stem ongeldig. Alleen leden van de afdeling of naar ZH/U
overgeschreven leden mogen stemmen mits 18 jaar of ouder. (Jeugdleden hebben
geen stemrecht). De uitslag van de stemming is als volgt: Djolien en Wilma beide 49
stemmen en Yvonne 19 stemmen. CB vraagt de beide dames achter de tafel plaats te
nemen en feliciteert met hun verkiezing, de vergadering applaudisseert.

6. Begroting 2020:
Er zijn schriftelijke vragen binnen gekomen van Ada Middelkoop over het positieve
bedrag na het NIAK/NIBK en de bijdrage voor de organisatie van het PAK. Theo
beantwoord beide vragen en de begroting wordt goedgekeurd.
7. Evenementen 2020
18/19 april PAK bij KG Rotterdam, 3 mei CM bij KG Westland, 7 juni FGK bij KG De Waterweg, 26
juni Behendigheidswedstrijd bij KG UDHV, 28 nov FGK bij KG Gouda e.o.

8. Verslag AV 25 mei 2019:
Henk Tismeer doet een uitgebreid verslag van deze vergadering. Een uittreksel van het
verslag is te vinden in het VDH-blad.
9. Behandeling voorstellen voor de AV van 23 november:
Er zijn 3 voorstellen binnen gekomen bij het HB, Henk Tismeer geeft aan dat Drenthe vragen
heeft gesteld over aanpassingen in het Vademecum en over een clubmatch, Friesland heeft
vragen over de vergoeding van evenementen. Noord-Brabant heeft vragen gesteld over de
begroting en de meerjaren planning.
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10. Voorstellen voor de Algemene Vergadering van mei 2020:
Geen voorstellen vanuit het PB.

11. Uitreiking spelden:
Op verzoek van het HB is de procedure voor de uitreiking van spelden dit jaar
aangepast. Alle spelden zijn verstuurd naar de betrokkene. Als PB hebben wij besproken
dat wij volgend jaar weer onze eigen procedure zullen gaan handteren. Alle personen
krijgen dan persoonlijk een uitnodiging om de speld op de AV in ontvangst te komen
nemen. Degene die niet kunnen en toch de speld willen ontvangen krijgen die alsnog
thuisgestuurd. Wij hebben dit jaar slechts 1 persoon van 40 jaar lid, deze hebben wij
uitgenodigd voor deze vergadering maar geen reactie ontvangen.
Daarna gaat CB over tot het toespreken van 3 personen uit onze regio die deel hebben
genomen aan het WK Behendigheid en Africhting in Modena. Wij zijn er als PB altijd
bijzonder trots op als er personen uit onze regio geselecteerd worden in een WK team.
Linda Wets, Bart van Mourik en Vincent Honselaar om naar voren te komen. Zij
ontvangen ieder een foto op canvas.
12. Rondvraag:
Er zijn geen vragen

13. Sluiting:
21.20 uur CB sluit de vergadering en bedankt iedereen.

Secretaris
Djolien Knoop

Voorzitter
Chris Bierman

……………………………………………….

……………………………….…………

[handtekening]

[handtekening]
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