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Notulen Algemene vergadering afd. ZH/UTR Datum: 12-04-2021
Aanwezig:

Afwezig:

Naam:

Afkorting:

Aanwezig als :

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

CB
DK
JL
TdV
WJ
MM
HT

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

1. Opening:

actie:

CB opent de vergadering. Verteld dat het even wennen is omdat de vergadering
gehouden wordt online via Zoom. Heet de voorzitter van de VDH, Toine Jonkers,
welkom.
Benoemd de functies van Theo de Vlieger bij het CFG en Djolien Knoop bij de
Jeugdcommissie.
CB legt de spelregels uit met betrekking tot de Zoom meeting. Hierbij word uitgelegd
dat iedereen op mute staan, een hand kan op steken om te praten/vraag te stellen.
Afwezig met afmelding: Ruud van Eck en Ada Middelkoop.

2. Notulen vorige vergadering datum 11-11-2019:

actie:

Notulen zijn akkoord en aangenomen. Dank Djolien voor het maken van de notulen.

3. Ingekomen en uitgaande stukken:

actie:

Geen ingekomen stukken

4. Mededelingen:
CB geeft aan dat hij en Pieter Keijzer op zaterdag 27 maart 2021 naar Wijchen zijn
geweest in verband met een ontmoeting met het Hoofdbestuur van de VDH.
Van het HB waren hier aanwezig o.a. Toine Jonkers, Jo van Schijndel, Jos de Gouw en
Ada Middelkoop. De PB’s welke er ook bij aanwezig waren was Gelderland en een
verhindering vanuit Noord-Holland.
Alle drie de disciplines zijn de revue gepasseerd. Over de africhting werd gesproken
dat de pakwerkers en de spoorfunctionarissen ieder jaar een opfriscursus krijgen, en
dit is er niet voor de instructeurs op de kringgroepen. Dit is een punt ter verbetering
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en heeft de aandacht.
Er is gecommuniceerd dat de communicatie tussen de commissie fokkerij en
gezondheid beter zou moeten. Als voorbeeld werd hierbij genoemd het KCM dat deze
vanuit Roermond plotseling naar de Ypelaar was gegaan. Men had daar liever eerder
van op de hoogte gesteld willen worden.
Ook werd er door het HB de nadruk erop gelegd dat het PAK, de Provinciale
Clubmatch en de FGK een provinciale aangelegenheid zijn. Dus hierdoor is het
Provinciaal bestuur eindverantwoordelijk.
De algemene communicatie passeerde de revue. De Pb vergaderingen kwam ook
aanbod, onder andere of daar AV leden bij zijn. Bij ons is dat wel zo.
Het HB stuurt een samenvatting als alle provincies geweest zijn. Wij sturen deze
samenvatting door naar alle kringgroepen.
Wim van Dijk: deelt mede dat hij met Toine Jonkers gesproken heeft m.b.t. de
vergadering. Zegt dat wij de VDH behoorlijk pijn kunnen gaan doen, kaart hierbij aan
een video op facebook van een VDH lid. Inhoud van dit filmpje, voor ons heel
normaal, is dat de hond op de mouw wordt gezet, krijgt een schopje tegen de borst,
gaat konteren enz., het ziet er allemaal leuk uit echter gaat het erom dat het filmpjes
zijn, als een leek ernaar kijkt dat wordt het al snel gezien als dierenmishandeling.
Wij kunnen dit binnen de VDH, hondensport totaal niet kunnen gebruiken.
Ik hoor dit onderwerp niet terug nu bij de mededelingen, hoop dat het wel wordt
opgepakt binnen de provincies. Mogelijk iets doen richting de kringgroepen om dit
soort video’s en foto’s te voorkomen.
Toine Jonkers: Volledig met Wim van Dijk eens. Het onderwerp staat als agendapunt
binnen het HB.
actie:

5 Jaarverslagen 2020:
a. Secretaris: Akkoord
b. Penningmeester: Akkoord
TdV: Ada Middelkoop had hierover een paar vragen gesteld. Waarom er een
voorziening is getroffen voor de karaktertest. Dit komt omdat afgelopen jaar met
corona geen gebruik is gemaakt van de reservering die er toen was. De reservering is
dit jaar weer opgenomen. Er zijn al wat materialen aangeschaft door KG Gouda. Als de
situatie het toelaat gaan hun de toestellen beschikbaar stellen voor andere
verenigingen en een keer in de maand een training geven.
De tweede vraag was over de balans, echter staan deze in de documenten.
c. Kascontrolecommissie:
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Klara Roozendaal: Opmerking ten aanzien van 2019. Is een pakwerkerscursus
geweest. Er zijn mensen van buiten de provincie die tegen een goedkoper tarief de
cursus gedaan hebben dan mensen uit onze eigen provincie. Is dit in een bestuur
besproken? Geen goede gang van zaken.
TdV: Dat is in het bestuur besproken. Die hebben ook niet de volledige cursus gevolgd.
Er zijn ook twee KG die volledig betaald hebben maar geen examen hebben gedaan.
Die hebben een tegoedbon gekregen voor een volgend examen/cursus.
Klara: Ik begreep van andere provincies dat daar 25 euro betaald wordt. Misschien
moet er gekeken worden of dat er een landelijke prijs wordt vast gesteld.
TdV: Staat genoteerd voor aandacht punt.
Klara Roozendaal leest namens de commissie de brief voor over het jaar 2019, en
vraagt de vergadering om het PB te dechargeren. CB vraagt hierom aan de
vergadering en zij dechargeren.
d. Commissaris kynologie: Akkoord.
TdV: Data die kloppen niet helemaal meer. FGK Waterweg is op zondag 16 mei 2021,
KCM is verschoven naar 13 en 14 augustus 2021.
e. Commissaris africhting: Akkoord.
CB: Was een vraag Ada Middelkoop. Dit is gerectificeerd en vernieuwde versie op de
website geplaatst.
f. Commissie behendigheid: Akkoord.
CB bedankt Ada voor het maken van het jaarverslag.
Henk Tismeer: Wij hebben nu net de jaarverslagen van 2020 behandeld maar hebben
het financieel jaarverslag van 2019 gedechargeerd. Het financieel jaarverslag van
2020?
TdV: Alle informatie van 2020 is gedeeld met de kascontrolecommissie. In verband
met de corona heeft er geen fysieke controle plaats gevonden. Worden geen
problemen verwacht.
Klara Roozendaal: Heeft alle stukken gezien en mee eens. Wilt wel veiligheid
inbouwen, er is voor 95% zekerheid dat de cijfers zoals deze gepresenteerd staan,
aannemelijk zijn.
CB: Verzoek vergadering voor dechargeren, zij dechargeren het jaar 2020.

6. Bestuursverkiezingen:
CB: Hierbij worden de verkiezingen van 2020 en 2021 meegenomen.
Aftredend en herkiesbaar:
-Dhr. Pieter Keijzer, portefeuillehouder Sport (2020)
-Mvr. Djolien Knoop, secretaris (2020)
-Dhr. The de Vlieger, Penningmeester (2021)
-Mvr. Wilma Jonkman, PH Fokkerij & Gezondheid (2021
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Er hebben zich geen tegen kandidaten gemeld. Allen binnen de voordracht herkozen.
CB feliciteert iedereen met de herkiezing.
7. Verkiezing afgevaardigde voor de Algemene Vergadering:
CB: Aftredend en herkiesbaar:
-Dhr. Menno Mackay (2020)
-Dhr. Henk Tismeer (2021)
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld en zijn herkozen. Henk en Menno worden tevens
bedankt voor hun inzet het afgelopen jaar.

8. Benoeming kascontrole commissie:
TdV: De kascontrole commissieleden hebben zich voor 2021 wederom aangemeld.
9. Begroting 2021
TdV: Ada Middelkoop stelde de vraag dat er 1000 euro was opgenomen als resultaat van het
NIAK/NIBK. Zij vroeg hiervoor een onderbouwing.
Is een deelbegroting gemaakt, deze is nog niet gedeeld. Die komt uit op een resultaat van 1000
euro. Dis is een hele voorzichtige begroting. Dit is mede gebaseerd op het hele corona verhaal.
Vermoede dat niet veel bedrijven willen sponsoren omdat deze het nu erg zwaar hebben.
Het is tevens afwachten hoeveel mensen er wel of niet aanwezig mogen zijn bij het NIAK/NIBK.
Als mensen behoefte hebben aan de deelbegroting wordt deze gedeeld.
Wim van Dijk: Wilt het vraagteken bij dat bedrag, 1000 euro versterken.van de Werkgroep
Sponsoring.
Raddog als hoofdsponsor, dit was eerst Euro Joe. Wil dit graag benoemd hebben.
TdV: In 2020 is de FGK bij kringgroep de Waterweg niet doorgegaan. Kosten voor de
keurmeester heeft de kringgroep voldaan. 2021 zijn de kosten voor het provinciaal bestuur.
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10. Evenementen 2021:
CB: Evenementen tot nu toe zijn gecanceld vanwege de corona. Dit betroffen het PAK en de
provinciale clubmatch.
- FGK bij kringgroep de Waterweg op 16 mei 2021.
- 1STE Pre wedstrijd bij kringgroep de Oude maas op 5 en 6 juni 2021.
- 27 juli 2021 bij kringgroep U.D.H.V.-behendigheidswedstrijd.
- 21 en 22 augustus 2021 het NIAK/NIBK in Nieuwegein.
- 28 november 2021 FGK bij kringgroep Gouda.
WJ: Vraagt of de nieuwe aanvraag van de clubmatch bij kringgroep Westland niet vermeld moet
worden.
CB: Er is door kringgroep Westland een aanvraag gedaan voor een clubmatch in oktober 2021.
Deze aanvraag is nog in behandeling en hier kunnen wij verder nog niets over zeggen.

11. Voorstellen voor de Algemene Vergadering van 30 mei 2021:
CB: Leest alle voorstellen vanuit het HB voor aan de vergadering.
- Brief binnengekomen bij het HB vanuit de provincie Drenthe met vijf voorstellen. Hieruit is een
preadvies gekomen vanuit het HB.
CB: Leest alle voorstellen met daarbij horend preadvies voor aan de vergadering.
Het HB adviseert de algemene vergadering al deze voorstellen af te wijzen.
Toine Jonkers: Zegt ter verduidelijking over de kosten van de examens en wedstrijden welke
geen doorgang hebben gehad vanwege de corona. Gedeeltes wat aan de VDH afgedragen
moeten worden, word niet in rekening gebracht, het deel aan de commissie werkhonden moet
wel betaald worden. Die kosten die aan de CW afgedragen zouden moeten worden, worden
door de VDH gedragen, dit hebben wij vergoed in 2020 en dit doen wij ook in 2021.
Ondersteund ook het idee om de kosten van KG de Waterweg niet twee keer in rekening te
brengen. Vraagt zich wel af 2020 is de vrijgave al betaald, moest deze nu weer opnieuw betaald
worden.
TdV: Dit is automatisch opnieuw betaald. Die van 2020 is ook betaald. Dus dit is zeker twee keer
aan de SV betaald. Dit wordt uitgezocht.

12. Voorstellen van de afdeling voor de Algemene Vergadering 5 december 2020:
CB: In het VDH-magazine heeft hier over een uitgebreid verslag gestaan. Hieruit is voldoende
informatie gekomen.
13. Rondvraag:
Marcel Vianen: Wat is de planning van de karaktertest?
TdV: Haalt Groen van kringgroep Gouda erbij. Hij zegt het volgende: Er is nog geen planning
gemaakt, wachten de maatregelen van de corona af. Hierna worden de laatste spullen gekocht
en wordt er een planning gemaakt. Streven is om iets te organiseren qua trainen om de vier a
vijf weken. Er zijn mogelijkheden om de spullen te lenen als andere kringgroep zijnde.
Rinus Den Exster: Eerste vraag over het lid zijn van de VDH voor een clubmatch, maar hoe dan
vanuit België enz.?
TdV: Je moet lid zijn van de rasvereniging in dat land. Woonachtig in Duitsland is de SV en België
is de VVDH.
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Dit wordt gecontroleerd op basis van inschrijving.
Rinus den Exster: De verzettingsdatum van de clubmatch 9 mei 2021 betreffende corona. Dit is
geen nieuwe aanvraag maar een verzetting naar 10 oktober 2021.
CB: In de e-mail van de secretaris van kringgroep Westland staat duidelijk dat het geannuleerd
werd.
WJ: Het is een verzetting van de datum. Ik heb deze goed gekeurd in eerste instantie.
Wim van Dijk: Hoort niet binnen een vergadering maar binnen het PB zelf.
CB: Legt nogmaals de gang van zaken uit, hoe het aanvragen gaat en dat het PAK en de
clubmatch een PB aangelegenheid zijn.
Harry Boontjes: Vraagt zich af dat de kringgroep nu de keurmeesters niet meer kunnen bepalen.
Vraagt zich ook af waar dit staat in het vademecum.
CB: Legt nogmaals uit dat dit in overleg gaat tussen het PB en de KG.
HT: Er is nog maar 1 clubmatch per provincie. Artikel B9.1 van het Vademecum staat dat het
een provinciale clubmatch is.
Harry Boontjes zegt dit niet te herkennen en vind dit geen provinciale clubmatch.
TdV: Er is zelfs een roulatie schema voor het organiseren van de kringgroep binnen de
provincie.
Harry Boontjes: Er is verder geen kringgroep die geïnteresseerd zijn in de clubmatch. Kringgroep
Westland wel en misschien Kringgroep Waterweg ook.
CB: Ditzelfde roulatie schema geld ook voor het PAK.
Harry Boontjes: Ja, maar dat is een provinciaal africhting, dat ik provinciaal. Er gaan geruchten
dat er protesten zijn ingediend over het keuren van Lijffijt op kringgroep Westland. De vraag is
wat hier van waar is.
WJ: Dit is waar. Daar is binnen het PB een hele discussie over. Ik stem toe en de rest van het PB
stemt tegen.
CB: Beëindigd dit gesprek, discussies hierover hebben geen zin. De afspraak staat om met de
kringgroepen in gesprek te gaan.
Cees Boer: Alle PAK’S zijn vervallen. Er zijn vervangende wedstrijden aangegeven waaronder op
kringgroep de Coenstad. Hoeverre gaan deze vervangende wedstrijden door?
CB: Afwachten, wij hebben geen glazen bol.
Toine Jonkers: Voordeel met de FGK dat dit een VDH-evenement is. Hierdoor hebben wij
minder verantwoording van de Raad van Beheer. Met wedstrijden en examens zit je hier wel
mee, de verantwoording van de Raad van Beheer.
Blij dat de vergadering zo is opgelost via een Zoommeeting.
Henry v.d. Lans: Zegt dat het doorgaan van een FGK ook in de hand van de gemeente ligt i.v.m.
corona.
Vraagt bij inschrijving van een clubmatch dat je lid moet zijn van de VDH. Beschrijft hierbij zijn
ervaring van 40 jaar geleden, dat hij toen geen lid hoefde te zijn. Is bang hierdoor geen leden te
krijgen. Bang dat deze verplichting afbraak doet.
Toine Jonkers: Begrijpt het bezwaar, echter was 40 jaar geleden de regelgeving niet anders. Je
kan geen lid zijn van de kringgroep als je geen lid bent van de VDH.
Joop Lieder: Zijn alle kringgroepen vertegenwoordigd op deze vergadering?
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CB: Nee, Bollenstreek, Dordrecht en de Hoeksche Herder zijn er niet.
Joop Lieder: Over de Pre dat er op akker gespeurd gaat worden. Gaat dit nog door?
DK: Onbekend, zijn aan het zoeken maar zitten met de tijd van het jaar dat er weinig akker is.
Wim van Dijk: Probeert Henry v Lans te begrijpen. Je moet de mensen iets aanbieden voordat je
hun lid kan maken. Begrijpt de VDH en Henry beiden.
Raymond van Eck: Per wanneer gaat het lid moeten zijn van de VDH in? De nieuwe regeling.
CB: Het is een voorstel, deze wordt in de eerste AV-vergadering besloten.
14. Sluiting:
CB bedankt iedereen en sluit de vergadering om 21:30 uur.

Secretaris
Djolien Knoop

Voorzitter
Chris Bierman

……………………………………………….

……………………………….…………

[handtekening]

[handtekening]
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