
                                                                                                                                                                                                                         
 

1 
 

Provinciale Afdeling 
Zuid-Holland/Utrecht 

Secretaris: Djolien Knoop,  Timberwolfstraat 24, 4758AK Standaardbuiten 
                 Tel.. : 06-28544110 E-mail: djolienknoop@hotmail.com 
 

 
Website: http://www.vdhafdelingzuidholland.nl 

Notulen Algemene vergadering afd. ZH/UTR Datum: 11-04-2022 

 
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.  

Hij bedankt hierbij Kringgroep Gouda voor hun gastvrije ontvangst. 

Een bijzonder welkom aan Toine Jonkers, de voorzitter van de VDH. 

Ada namens de werkgroep behendigheid en Annet vanuit het CSA. 

Onze AV-lid Henk Tismeer.  

Verteld dat wij als provincie sterk vertegenwoordigd zijn binnen de VDH.  

In het bestuur zitten er twee waaronder Jos de Grouw. In de redactie Lillianne van 

Dijk, bij de jeugdcommissie Djolien Knoop en Marieke Nieuwenhuijzen, In de CSA 

Annet Joosten, CFG Theo de Vlieger, werkgroep sponsering Wim van dijk en Cris 

Bierman.  

 

CB staat stil bij het overlijden van enkele VDH leden, hierbij word 1 minuut stilte 

gehouden.  

 

Afwezig met afmelding: Ruud van Eck. 

 

 

2. Notulen vorige vergadering datum 22-11-2021: 
 
actie: 

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

3. Ingekomen en uitgaande stukken: 
 
actie: 

CB: Maakt de opmerking dat er dit jaar twee kringgroepen minder zijn binnen de provincie.  
Dit betreffen Waterweg en Sleutelstad. Tevens word vermeld dat kringgroep Rotterdam en 
Schiedam samen zijn gegaan als een kringgroep. 
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4. Mededelingen: 
 
actie: 

CB: Op 12 februari 2022 is er een uitnodiging geweest vanuit het HB voor een vergadering.  
Hierbij konden alle PB’s deelnemen. 
Vanuit ons PB waren de vertegenwoordigers Pieter en Chris.  

- Stand leden kringgroepen, verontrustend. Conclusie dat wij klantvriendelijker moeten 

zijn met de recreantleden binnen de kringgroepen.  

- Vermeld werd dat de clubmatch een aangelegenheid is van her provinciaal bestuur in 

samenwerking met een kringgroep. 

- Verzoek vanuit het CSA of er een provinciale dag georganiseerd kan worden 

eventueel met hun ondersteuning.  

- Behendigheid samen met kynologie, dag organiseren met verschillende 

evenementen.  

- Licentiehouders spoorfunctionarissen 

 

PK: Over de spoorfunctionarissen; Het grootste bezwaar was niet zozeer voor de nieuwe 
mensen/leden. Dit is nog steeds een goede zaak dat hier een opleiding voor komt.  
Het bezwaar was wel, voor de ervaren leden.  
PB kon zich in dit bezwaar vanuit de leden wel vinden. Hierop tot een conclusie gekomen dat: 
voor het ervaren spoorleggers, zonder officiële licentie, dat hun op een dag bij elkaar komen, 
theorie bespreken, wat word er verwacht van je, einde van de dag hebben deze mensen een 
spoorlicentie.  
Kringgroepen kunnen hun ervaren spoorleggers voordragen voor die ene dag.  
 
Verder op de planning, een algemene trainingsdag en een pakwerkerscursus.  
 
TdV: Besloten om de KCM te organiseren. Vanwege de goede ervaringen op de locatie 
Nieuwengein, besloten om daar de KCM te houden. 
KCM word gehouden op 8 en 9 juli 2022. 

  

 

5 Jaarverslagen: 
 
actie: 

Jaarverslag secretaris: Goed 
Jaarverslag penningmeester: TdV: Tot spijt vertellen dat de kascontrole er dit jaar niet 
geweest is.  
Concept mooie winst van 1100 euro.  
Begroting: Er zijn dit jaar niet een maar twee verenigingen die 50 jaar bestaan, hierbij 
is een vereniging opgenomen, andere nog niet.  
 
Decharge verlenen? 
TdV: Dit kan niet vanwege geen kascontrole, dit moet voor de najaarsvergadering 
gebeurt zijn.  
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Jaarverslag portefeuillehouder F&G: Goed 
Jaarverslag portefeuillehouder sport: Goed 
Jaarverslag behendigheid: Goed 
 
 

 

6. Bestuursverkiezingen;  
 
actie: 

CB: Aftreden en niet herkiesbaar: Chris Bierman.  
Er hebben zich geen kandidaten gemeld.  
Voorstellen als voorzitter: Pieter Keijzer.  
Kan de vergadering hiermee leven? Zo ja, bij bindende voordracht.  
 
Omdat Pieter nu voorzitter is van het PB, is zijn functie vrij gekomen. Als opvolger 
portefeuillehouder sport willen wij voordragen Nigel de Jonge.  
Vraag of de vergadering hiermee kan leven? Zo ja, ook hij bij bindende voordracht 
gekozen.  
 
Aftredend en herkiesbaar: Penningmeester Theo de Vlieger, hij blijft zitten op zijn 
functie.  
 
Helaas nog steeds geen persoon gevonden voor de portefeuillehouder Fokkerij en 
gezondheid. Wij blijven op zoek. Theo blijft voorlopig adinterm  
 
  

 

7. Verkiezingen afgevaardigden AV:  
CB: Aftredend en herkiesbaar: Henk Tismeer.  
Voor de 38ste jaar AV lid, Henk blijft zitten.  
 
 

 

8. Benoeming kascontrolecommissie:  
TdV: Ondanks dat er geen kascontrole is geweest, hoopt dat beide leden willen blijven zitten.  
Beide leden blijven zitten.  
 
 

 

9. Verslag Algemene Vergadering VDH dd. 27-11-2021:  
CB: Er heeft hiervan een verslag gestaan in het VDH maandblad.  
Er zijn besluiten genomen, alle nota’s en jaarverslagen 2020 zijn goedgekeurd. Het 
hoofdbestuur heeft decharge verleend voor het gevoerde financiele beleid.  
In de kascontrolecommissie zitten dit jaar Ada Middelkoop en Sandra Tromp en Ad mutsaards. 
Verkiezingen voor het bestuurd, Toine Jonkers is herkozen als voorzitter. 
Ingrid Bos is herkozen en bij de portefeuillehouder fokkerij en gezondheid is gekozen Romy 
Snijders.  
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De begroting is vastgesteld, jaarplannen zijn goedgekeurd, het Huishoudelijk reglement Artikel 
D word aangenomen met 23 voor en 2 tegen.  
Het regelement voor de FGK met enkele tekstwijzigingen aangenomen met 21 stemmen voor 
en 3 tegen.  
 Voorstel wijziging selectieprocedure universeel sieger is aangenomen. 
Voorstel toekennen clubmatches binnen de VDH, 20 stemmen voor en 4 tegen, aangenomen.  
Voorstel inschrijvingen VDH website, 19 stemmen voor en 5 tegen, aangenomen. 
Voorstel afdeling Drenthe, aansprakelijkheid HB: met 23 stemmen tegen verworpen.  
 
 
 
 

10. Voorstellen voor de Algemene Vergadering van 28 mei 2022:   
CB: Als PB hebben wij deze niet. Uit andere provinciale besturen zijn ook nog geen voorstellen 
ter kennisgeving doorgestuurd.  
 
 
  

 

11. Voorstellen van de afdeling voor de Algemene Vergadering 26 november 2022:  
CB: Geen voorstellen.  
 
 

 

12. Rondvraag  
Klara Rozendaal: 
Hoe staat het met de spoorlegger/uitzetter en speurvelden voor het PAK? 
PK: Spooruitzetter is de keurmeester, spoorlegger is Klara.  
Momenteel drie locatie, hangt van de hoogte van het gras af op het moment van de wedstrijd.  
In Spijkenisse een locatie, Oosterhout en de velden van Arie Dudok.  
 
 
Leon Turlings:  
Eerste karaktertest gehouden bij kringgroep Gouda.  
12 deelnemers, alle 12 geslaagd.  
Mogelijk eind oktober een tweede karaktertest organiseren door kringgroep Gouda.  
 
 

 

 
 

13. Sluiting: 

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

 

 

 

 

 

http://www.vdhafdelingzuidholland.nl/


                                                                                                                                                                                                                         
 

5 
 

Provinciale Afdeling 
Zuid-Holland/Utrecht 

Secretaris: Djolien Knoop,  Timberwolfstraat 24, 4758AK Standaardbuiten 
                 Tel.. : 06-28544110 E-mail: djolienknoop@hotmail.com 
 

 
Website: http://www.vdhafdelingzuidholland.nl 

    Secretaris       Voorzitter 
    Djolien Knoop                 Pieter Keijzer  
  
 
   ……………………………………………….  ……………………………….………… 
   [handtekening]       [handtekening] 
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