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Notulen Algemene vergadering afd. ZH/UTR Datum: 13-03-2016
Aanwezig:

Afwezig:

Naam:

Afkorting:

Aanwezig als :

Wim v. Dijk
Chris Bierman
Joop Lieder
Theo de Vlieger
Yvonne Verschoor
Menno Mackay
Henk Tismeer

WvD
CB
JL
TdV
YV
MM
HT

Voorzitter
Secr. / Notulist
Comm. Africhting
Penningmeester
Comm. Kynologie
AV lid
AV lid /Comm procedures & reglementen

1. Opening:

actie:

WvD heet om 20.05 uur iedereen welkom en bedankt KG Gouda voor de gastvrijheid
om hun clubgebouw weer ter beschikking te stellen. Een speciaal welkom voor leden
die nu of in het verleden veel gedaan hebben voor de VDH, Gerard in ‘t Veen, AV lid
Menno Mackay, Ada Middelkoop (Com. Behendigheid)
Tevens de vraag of iedereen de presentie lijst heeft getekend, zo niet dit als nog te
doen.
Afwezig met kennisgeving: Joop Lieder, Yvonne Verschoor Ruud van Eck, Cor
Stoppelenburg, Yolanda & Herman Loef, Robbie de Jong, Henk Tismeer en John
Lijffijt.
Totaal aantal aanwezige leden is 29.

2. Notulen vorige vergadering datum 10-11-2014:

actie:

Notulen zijn akkoord en aangenomen met dank aan de secretaris.
Bij Henk Tismeer staat geen vinkje voor aanwezigheid.

3. Ingekomen en uitgaande stukken:

actie:

Op de site van het PB kan er ingeschreven worden voor het PAK, voor het NKK op de
VDH site.
Op zondag 12 maart hebben de pakwerkers selectie plaats gevonden voor het WK in
Tilburg. De geselecteerde zijn: kort Jan van Maren en Toon Hop, lang Ruben van der
Wouden en Nicky Kuipers. De reserves tot aan het wk zijn Fabian van Aalsburg en
Bob van der Steen.
Op de brief van het PB aan de kringgroepen waarin gevraagd wordt of er
belangstelling is voor een pakwerkers-, spooruitzetter- en spoorleggers cursus heeft
alleen de UDHV gereageerd.

4. Mededelingen:

actie:

Geen
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5. Jaarverslagen 2014:

actie:

a. Secretaris: akkoord
b. Penningmeester: vragen van Ada Middelkoop; correctie voorgaande jaren,
antwoord; er zijn clubmatches georganiseerd en daar hebben een aantal
buitenlanders niet betaald. Dat is de rede om dit in een keer af te schrijven.
Vraag van AM service ICT kosten zijn hoog; antwoord; ontwerp van een logo
heeft geld gekost en willen ook de site up graden.
c. Kascontrollecommissie: het bestuur is gedechargeerd.
d. Commissaris kynologie: akkoord
e. Commissaris africhting: akkoord.
f. Commissie agility: akkoord dankzij de medewerking van Ada Middelkoop en
Chris Bierman.

6. Bestuursverkiezing:

actie:

Aftredend en herkiesbaar is Wim van Dijk. Er zijn geen tegenkandidaten en de
voorzitter wordt bij bindende voordracht herkozen. Aftredend en niet herkiesbaar Joop
Lieder. Het PB draagt voor als commissaris africhting Pieter Keizer er zijn geen
tegenkandidaten en Pieter Keizer wordt bij bindende voordracht gekozen.

7. Verkiezing afgevaardigde voor de Algemene Vergadering
Aftredend en herkiesbaar Henk Tismeer, er zijn geen tegenkandidaten en hij wordt bij
bindende voordracht herkozen.

8. Benoeming kascommissie
Klara Rozendaal en Piet Lagraauw worden wederom herkozen benoemt.
Wordt nog gemeld door de Vz dat de kascommissie niet herbenoemd hoeft te worden
na een aantal jaren.

9. Verslag van de AV van de VDH in november 2016:
Er staat een uitgebreid verslag van de vergadering in het VDH blad.

10. Voorstellen voor de Algemene Vergadering van 27 mei 2017:
Er zijn geen voorstellen voor deze AV.

11. Voorstellen van de afdeling voor de AV van 25 nov. 2017:
Er zijn geen voorstellen voor deze AV.

12. Rondvraag:
Lia Lijffijt: RSV 2000 maakt geen deel meer uit van de FCI, de keuringen door RSV
2000 keurmeesters zijn niet meer geldig. CWH keurmeesterts mogen er ook niet meer
keuren.
Eric Prenger: op 30 april de Provinciale CM er kan op maandag intrainen, melden bij
Rinus den Exter. Op 11 juni heeft Westland een UV examen.
Klara Rozendaal: Tijdens het NKK nemen er veel individuele deelnemers deel, zijn zij
ook lid van een kringgroep? Daar moet het PB het antwoord op schuldig blijven, deze
zal worden voorgelegd aan Toine Jonkers.
Kees Bos: Gaat de ABC wedstrijd door in 2017? De ABC wedstrijd van Sleutelstad en
Randstad gaat 6 augustus door en de keurmeesters zijn: A Toine Jonkers, B Ruud
van Eck en C Willem Spies. De besloten wedstrijd bij Gouda gaat niet door.
Vraag over het nieuwe logo, deze is bijna gereed en is ontworpen door Menno
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Mackay. De opkomst valt KB tegen en wat denkt het PB hier aan te doen? Antwoord;
PB wil de bal terug kaatsen, wat denken de kringgroepen hieraan te doen. Het PB
heeft al meerdere keren initiatieven ondernomen. In 2016 heeft de Vz alle voorzitters
van de kringgroepen gebeld en Joop Lieder heeft alle kringgroepen bezocht.

13. Sluiting:
21.05 uur Wim van Dijk sluit de vergadering en bedankt iedereen.

Secretaris
Chris Bierman

Voorzitter
Wim van Dijk

……………………………………………….

……………………………….…………

[handtekening]

[handtekening]
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