Het provinciaal bestuur van de afdeling Gelderland

nodigt u uit tot het bijwonen van de
NAJAARSVERGADERING
Op 17 november 2017 a.s. Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Kantine D.A.G.V. Schelmseweg 111, 6816 SK Arnhem

Notulen:
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Ook bedankt hij de D.A.V.G. voor de
gastvrijheid. Tevens heet hij een aantal leden van harte welkom. Dit zijn de heren Jan Veeneman, Gerard
Besselink en Jos Beck. Penningmeester Jos ten Have en AV lid Helga Vonk zijn met kennisgeving
verhinderd. In totaal zijn 26 leden inclusief het bestuur aanwezig bij deze vergadering.
De voorzitter kijkt even terug op een goed 2017. April: provinciale Clubmatch bij Kgp. Klein Vosdal, het PAK
bij Kgp. De Trouwe Vriend, Toon Hop werd kampioen met Spike van Hamerslag met 282 punten. Juli: NK
werkhonden bij D.A.V.G. Augustus: NIAK bij Kgp. Apeldoorn. September: De koppelwedstrijd bij Kgp. De
Grensstreek en de WUSV in Tilburg. Oktober: De Oldebroekbokaal bij Kgp. Oldebroek. November: FGK bij
Kgp. Slingeland.

2.

Vaststellen agenda
Geen op of aanmerkingen. Agenda wordt goedgekeurd.

3.

Notulen voorjaarsvergadering d.d. 17 maart 2017
Bladzijde 2: staat 2e pré moet zijn 1e pré. Dit is aangepast. Notulen worden goedgekeurd.

4.

Ingekomen en uitgaande stukken
De ingekomen en uitgaande stukken worden besproken.
Belangrijke stukken zijn o.a. rapport herstructurering, AV stukken, jaarplan 2018 van het HB, mail procedure
bestuursverkiezing van T. van de Heide en inschrijfgeld examen/wedstrijden. Deze punten zullen worden
besproken in de vergadering.
In november is weer een toetsdag voor oudgedienden geweest. In totaal zijn er 101 inschrijvingen geweest
waarvan 10 vanuit de VDH en 31 vanuit de NBG. 5 mensen hebben deze dag bijgewoond zonder de toets
te maken. 25% van de mensen is gezakt.

5.
-

Mededelingen:
Voorzitter
Marion wordt bedankt voor het bijhouden van de website. Helga wordt bedankt voor de mooie verslagen.
Voorzitter heeft melding op facebook. Samenwerking FCI naar WUSV verbroken. Gerard heeft officiële brief.
In Amerika zijn er problemen met het verstrekken van een stamboom. Contract met Sv met onmiddellijke
ingang opgezegd. Met half jaar kan de WUSV er nog op terugkomen. Als WUSV buiten FCI omgaat wordt
dit niet meer erkend. Volgende week is algemene vergadering en zullen dit punt indienen. Dit is vers van de
pers! De V.D.H. heeft nog niet gereageerd. Navraag doen in de AV vergadering.

-

Secretaris
Geen opmerkingen.

-

Penningmeester
Begroting 2018 wordt voorgelezen door de voorzitter. Verder komen de volgende punten nog aan bod.
Prognose HB dat het ledental in 2017 zal komen op 3.500 leden. Dit is een verlies van meer dan 200 leden.
Er is een extra post bijgekomen voor de Universal Sieger van € 4374,00. De jaarlijkse bijdrage van de
kringgroepen zal per jaar worden bekeken. Voor 2018 nog geen eigen bijdragen. Bijdragen aan
organiserende kringgroepen willen we blijven vasthouden. Begroting wordt goedgekeurd.

Notulen:
-

Commissaris africhting
Pakwerkers terugkomdag 9 december 2017. Voor de wedstrijd en allround pakwerker is dit verplicht. Nieuwe
pakwerkers kunnen 9 december mee trainen. Pakwerkersdagen 13 en 14 januari 2018.
Nieuwe pakwerker kan hier ook zijn/haar licentie behalen. Laat dit even weten bij de commissaris africhting.
Kynologisch instructeur nascholing. Dit zal in 2018 door Kgp. Oldebroek worden georganiseerd. Zaterdag 24
februari 2018 (dit is aangepast naar 17 februari 2017).
Kringgroepen die iets willen organiseren zoals pakwerkers of speurcursus laat dit even weten.
Zijn er nog mensen die africhtingspelden wilt aanvragen. Doe dit voor 1 december 2017.
Aanvragen examens en terugkoppeling verloopt goed!
Gerard Besselink: In 2019 het nieuwe IPO programma? Gaan wij iets doen vanuit de provincie. Willen eerst
het programma zien dan gaan we kijken of we wat kunnen gaan organiseren.

-

Commissaris kynologie/behendigheid.
Behendigheid wedstrijd 27 combinaties ingeschreven alleen niemand uit Gelderland.
Als er leden zijn die iets willen organiseren op kynologisch gebied laat dit weten. Dan gaan we kijken of we
iets kunnen organiseren in samenwerking met het PB.
Gerard Besselink: bij een aankeuring wordt normaal gesproken Nederlandse keurmeester aangevraagd.
Kunnen we Duitse keurmeester aanvragen? Volgens Gerhard Sanders kan dit nog niet. Dit in AV vergadering
navragen.

6.

Begroting 2018
De begroting wordt voorgelezen door de voorzitter. De begroting wordt goedgekeurd.

7.

Evenementen 2018
3 en 4 maart 2018 1e pré bij Kgp. Rivierengebied
21 april 2018 het PAK bij Kgp. Slingeland. Afd. A. R. v. Eck, B. B. klein Hesslink, C. H. Hengelman
25-26 augustus 2018 NIAK in Apeldoorn
8 september 2018 Abc Koppelwedstrijd bij Kgp. Oldebroek. Keurmeester Anja Matekovic
27 oktober 2018 Oldebroekbokaal bij Kgp. Oldebroek
24 mei 2018 Provinciale clubmatch bij Kgp. Klein Vosdal
23 juni 2018 behendigheidswedstrijd Beuningen
3 november 2018 FGK bij Kgp. Slingeland
Landelijke africhtingsevenementen:
31 maart en 1 april 2018 NKK Kgp. Schijndel
7 en 8 juli 2018 NK IPO
18 november 2018 interland wedstrijd België-Nederland.

8.

Verslag Algemene Vergadering VDH d.d. 27 mei 2017
Verslag staat in het VDH blad en notulen zijn naar de kringgroepen gestuurd.

9.

Status herstructurering VDH
VDH herstructurering: Drenthe is meest aan woord geweest. Verslag wordt per pagina doorgenomen.
Gelderland wordt op geen punt benadeeld. Kamer van Koophandel, zijn wij verplicht om VDH in de naam
mee te nemen? Volgens Gerard Besselink is dit niet verplicht. Tendens kringgroepen ledenaantal daalt. Doet
het HB er niet te makkelijk over? Het ledenaantal daalt niet echt meer heel drastisch, je moet iets gaan doen
om het ledental weer te laten groeien. Respons moet ook vanuit de verenigingen zelf komen. Er wordt
genoeg vanuit PB georganiseerd. Kijk als Kringgroep ook naar jezelf. Je zal een mix moeten hebben en
elkaar mee helpen. Trainingsdagen organiseren? Er moet dan wel animo zijn dan wilt het PB dit graag
organiseren. We moeten een olievlek creëren om evenementen binnen de provincie te krijgen. Deel dit met
elkaar! Conclusie, Gelderland wordt in dit verslag niet benadeeld. Wel welke poppetjes er waar gaan komen.

Notulen:
10. Behandeling voorstellen in de Algemene Vergadering van de VDH op 25 november 2017
Behandeling voorstellen voor de Algemene Vergadering van de VDH op 26 mei 2018
Deze moeten 2 weken voor de Provinciale ledenvergadering ingediend zijn bij de secretaris
van het afdelingsbestuur
Agenda voor de AV vergadering wordt doorgenomen.
Punt 8 zal worden besproken. Punt 11: Friesland wilt examens verhogen naar 25,00. Wij als Gelderland zijn
hierop tegen. Wat vindt de vergadering. Vergadering is hier ook op tegen. Ga bekijken hoe we dit als
kringgroepen samen kunnen organiseren.
Ton van der Heijde wilt een commissie oprichten, als er nieuwe bestuursleden zijn dit eerst laten bekijken
door een commissie. Wij vinden dit overbodig. Aanmeldingen zullen minimaal zijn. Dit zal in het verslag van
de herstructurering moeten komen.
Jaarplan 2018:
Opvallend punt: vooropleiding verzorgen VDH kandidaten voor africhtingskeurmeester. Jan Veeneman geeft
aan dat de commissie altijd een kandidaat kan afkeuren.
Toon Hop: VDH kan rustig een vooropleiding doen. De nieuwe kandidaat heeft dan al vaardigheden.
Kandidaat moet al namelijk vaardigheden hebben als deze instapt bij commissie werkhonden. Echter wat
gaat er met de erkenning gebeuren. We gaan dit vragen in de AV vergadering.
Deelname waarborgen en selectieprocedure van de WK Universal Sieger. Meedoen met NKK, zondag zal
dan de standkeuring worden gehouden. Van daaruit wordt bekeken wie mee gaat. Reglement wordt
gemaakt. Dit wordt beslist door de CBA.
VDH blad: totaal 64.000,00. Afschaffen of digitaal? Een idee voor een nieuwsbrief? We gaan dit in de AV
vergadering vragen hoe het HB hierover denkt.
11. Onderscheidingen
Onderscheidingen worden uitgereikt.
12. Rondvraag
Ron Cornelissen: nachtoefening bij Oldebroek. Welk niveau? Wel op IPO niveau. Pakwerkers kijken hoe ze
dit moeten oppakken. Pakwerkers moeten dit zelf beoordelen.
Oldebroek bestaat in 2018 50 jaar. Wordt jubileumjaar waarin ze diverse activiteiten gaan organiseren. Blijf
de website in de gaten houden.
13. Sluiting
De voorzitter bedankt de vergadering voor hun inbreng. Bedankt de mede bestuursleden en bedankt de
D.A.V.G. voor het gebruik van de accommodatie en somt de komende evenementen nog even op. Als sluiting
wenst de voorzitter alle leden hele fijne feestdagen en een goede jaarwisseling.
Notulen en verslagen liggen ter inzage bij de secretariaten van de Gelderse kringgroepen of via de website
www.vdhgelderland.nl
Toegang tot deze vergadering hebben VDH leden op vertoon van een geldige VDH-lidmaatschapskaart van 2017
VDH afdeling Gelderland, secretaris Esther ter Neuzen
Thebenstraat 10, 6901 BW Zevenaar
Tel. 06-20064717
E-mail: secretaris@vdhgelderland.nl

