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Notulen Algemene vergadering afd. ZH/UTR Datum: 22-11-2021 

 
 

Aanwezig: Afwezig: Naam: Afkorting: Aanwezig als :  

 

  Chris Bierman CB Voorzitter  

  Djolien Knoop DK Secr. / Notulist  

  Pieter Keijzer JL Portefeuillehouder Sport  

  Theo de Vlieger TdV Penningmeester  

  VACANT  Portefeuillehouder Fokkerij & Gezondheid  

  Menno Mackay MM AV lid  

  Henk Tismeer HT AV lid /Comm procedures & reglementen 

 

1. Opening: 
 
actie: 

CB opent de vergadering en verwelkomt iedereen op de vergadering. Zegt hierbij dat 

het helaas niet anders kan dan via ZOOM in verband met de corona.  

In het bijzonder welkom, Gerard in ’t Veen, zeker in deze tijd en deze media. 

Annet Joosten van het CSA, Wim van Dijk uit de werkgroep sponsering en Ada 

Middelkoop uit de werkgroep behendigheid.  

CB heet de voorzitter van de VDH, Toine Jonkers, welkom. Tevens Henk en Menno als 

AV-leden vanuit de provincie Zuid-Holland Utrecht.  

Benoemd de functies van Theo de Vlieger bij het CFG en Djolien Knoop bij de 

Jeugdcommissie.  

 

Afwezig met afmelding: Ruud van Eck. 

 

 

2. Notulen vorige vergadering datum 12-04-2021: 
 
actie: 

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

3. Ingekomen en uitgaande stukken: 
 
actie: 

CB: Geen bijzonderheden.  

4. Mededelingen: 
 
actie: 

CB: Er is een overleg geweest tussen het PB en het HB. Hier is een verslag van gemaakt, deze 
is rondgegaan en komt overeen wat word weergegeven in de notulen. 
Verder is er medegedeeld dat er een regeling komt met betrekking tot de functie 
spoorfunctionarissen. Dit zou op 1 januari 2023 in gang gaan. 
Opmerking Klara: Het is een voorstel of is het er doorheen? 
CB: Er staat dat het vastgesteld is door het HB op 13 oktober 2021.  
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Toine Jonkers(TJ): Dit moet niet door de Algemene Vergadering. Het was een voorstel vanuit 
het CSA wat is goedgekeurd door het HB. Voor ons als HB hoefde dit niet door de AV heen.  
Leon Turlings: Belastend voor kringgroepen als zij examen hebben, weinig honden en dat zij 
speciaal een spoorlegger moeten inhuren voor het examen. 
CB: In ZHU hebben wij 5 of 6 spoorleggers met een licentie. Deze zijn bij de ‘’buren’’ te halen. 
MM: Het is vervelend als er kosten aan gebonden zijn, dit is voor een vereniging niet prettig. 
Kan TJ uitweiden wat de logica is? 
TJ: Dit soort dingen komen nooit in een AV aan de orde. Als er vragen over zijn, dan gaan wij 
dit aankomende zaterdag horen(AV)  
De achterliggende gedachte die door ons gesteund word: Als wij niet meer gaan opleiden 
gaan wij interen en hebben wij straks geen personen meer en ook geen kennis. Het is een 
hele kleine moeite voor mensen op een KG om 1 dag naar een examen te gaan. 
Het is niet de bedoeling dat de mensen een cursus gaan volgen, zij moeten een examen 
volgen. Theorie 15 vragen over spoorleggen en een IGP 2 en 3 spoor wat uitgelopen word, 
terug vinden. Denken dat dit goed haalbaar is,  als wij indutten zijn wij straks de kennis kwijt 
en dat willen wij niet.  
MM: Dit is inderdaad haalbaar, maar aan de communicatie ontbrak het een beetje. Men 
dacht dat het een grote cursus betrof.  

 
  

5 Benoeming kascontrole commissie: 
 
actie: 

TdV: De huidige leden van de kascontrole commissie hebben zich ook aangemeld om 
het komende jaar te doen. Dit zijn: 
- Klara & Sjors. 
CB: Bedankt beide personen dat zij dit weer willen doen.  
 

 

 

6. Bestuursverkiezing; vacatures portefeuillehouder fokkerij en gezondheid: 
 
actie: 

CB: Helaas nog steeds geen persoon gevonden voor de portefeuillehouder Fokkerij en 
gezondheid. Wij blijven op zoek. Theo blijft voorlopig adinterm  
 
  

 

7. Begroting 2022:  
CB: De begroting, er zijn geen vragen binnen gekomen bij de secretaris.  
TdV: Bijzonderheid is dat KG Westland een jubileum heeft een daardoor een extra bijdrage 
krijgt. Van een aantal KG geen oprichtingsjaar, TdV stuurt deze KG een bericht.  
NIAK 2021 is positief afgesloten. Dit was spannend i.v.m. de corona en de aanvullende eisen. 
De plus is 763 euro. Wij hadden 632 euro extra kosten vanwege de corona. 
Dreigen volgend jaar de rode cijfers in de gaan, wij als PB zijn daar plannen voor aan het 
verzinnen.  
CB: bedankt TdV. 
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8. Evenementen 2022:  
CB: Aankomend is het PAK bij KG Rijnmond op 30 april en 1 mei. Verder de CM bij KG Westland 
op 22 mei.  
2de pre bij KG De Oude Maas op 4 en 5 juni. 
Behendigheid bij KG UDHV op 26 juni. 
FGK bij KG Gouda, op 26 november.  
FGK in het voorjaar maar hierbij nog geen kringgroep. TdV gaat hierbij opzoek naar een andere 
kringgroep.  
 

 

9. Verslag Algemene Vergadering VDH dd. 05-12-2020:  
CB: Geeft HT het woord. 
HT: Datum staat verkeerd in de agenda.  Er is in de vorige ALV vergadering al verslag gedaan van 
de AV van 5 december 2020. Hierna is geen AV geweest wegens corona.  
Er zijn voorstellen ingediend die nog niet aanbod gekomen zijn vanwege de corona en omdat er 
geen ALV gehouden zijn bij bepaalde afdelingen.  
TJ: Begrijpen de angst. Hopen dat de voorstellen behandeld kunnen worden en in stemming 
gebracht kunnen worden.   
 
 

 

10. Behandeling voorstellen in de AV van de VDH in november 2021:   
Zie punt 9.  
 
 
  

 

11. Behandeling voorstellen voor de Algemene Vergadering van de VDH 28 mei  2022:  
CB: Als PB nog geen voorstellen voor de AV in het voorjaar. Dit komt t.z.t.  
 
 

 

12. Spelden & felicitaties   
CB: Vanwege corona zijn alle spelden opgestuurd door DK.  
Feliciteert Nigel, die aanwezig is bij de vergadering, met zijn 15 jarige lidmaatschap van de VDH. 
Totaal hebben wij: 
- 9 x 15 jaar 
- 10 x 25 jaar 
- 1 x 60 jaar  
 
CB feliciteert Pieter Keijzer met zijn deelname aan het WUSV africhting.  
Bedankt Ada Middelkoop als teamleider van de behendigheidsploeg WK 
Feliciteert Karin Swinckels, Bart van Maurik en Linda Wets met hun deelname aan het WK 
behendigheid.  
Alle personen zijn gewaardeerd met een bloemetje.  
 

 

12. Rondvraag: 

Leon Turlings:  
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12 inschrijvingen voor de laatste FGK van het jaar. Hierbij worden de Covid-19 regels strak 
gehandhaafd. Hopen op een schitterende dag. 
Wezentest: Op verzoek van PB hier mee begonnen en geen reacties op gekregen. Hebben 1 
keer per maand een training/kennismaking. Eerste donderdag van de maand vanaf februari.  
In maart een wezentest examen. Maximaal 12 honden die kunnen deelnemen.  Verzoek om op 
een donderdag te komen kijken en kennis te maken met de test.  
Opmerking uit de vergadering: Meerdere kringgroepen hebben hier geen kennis van genomen. 
DK: Het gaan op de site van de PB komen.  
 

13. Sluiting: 

CB: Sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn komst.  
 

 

 

 

 

 
    Secretaris       Voorzitter 
    Djolien Knoop                 Chris Bierman 
  
 
   ……………………………………………….  ……………………………….………… 
   [handtekening]       [handtekening] 
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