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Notulen Algemene vergadering afd. ZH/UTR Datum: 07-11-2016
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 20.10 uur iedereen welkom en bedankt KG Gouda voor de gastvrijheid
om hun clubgebouw weer ter beschikking stellen. Een speciaal welkom voor leden die
nu of in het verleden veel gedaan hebben voor de VDH, Toine Jonkers, de AV leden
Henk Tismeer (CP&R) en Menno Mackay en het ereleden Gerard in ’t Veen en Ruud
van Eck.
Tevens de vraag of iedereen de presentie lijst heeft getekend, zo niet dit als nog te
doen.
Afwezig met kennisgeving: Yolanda, Herman en Kirsten Loef, UDHV, Hans en
Belinda Kusters, Sjaan Zwamborn, Wilma van Torren, Rijnmond, Bollenstreek en
Hans Kramer.
WvD staat stil bij het overlijden van Roel Zandvliet en Zoltan Toth, er wordt een
minuut stilte gehouden.
Totaal aantal aanwezige leden is 39.

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

actie:

Notulen zijn akkoord en aangenomen met dank aan de secretaris.
Opmerking vermelden van Henk T, in het verleden werden het aantal personen die
een ALV bezochten altijd vermeld in de notulen.

3. Ingekomen en uitgaande stukken:

actie:

Geen.

4. Mededelingen:

actie:

Joop Lieder stopt in het voorjaar als Commissaris Africhting, WvD doet een oproep
aan de vergadering om zich beschikbaar te stellen als Commissaris Africhting of
secretaris. Niemand die direct reageerde.

5. Begroting:

actie:

Gerard in ’t Veen geeft aan dat een tekort in de begroting van € 1680,00 aan de hoge
kant, volgens vraagsteller moet een begroting sluitend zijn. De penningmeester geeft
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een verduidelijking over de begroting, uiteindelijk wordt er gestemd en de begroting
wordt aangenomen.

6. Evenementen 2017:

actie:

WvD noemt alle evenementen die plaats vinden in onze provincie in 2017.

7. Verslag AV vergadering van 28 mei 2016:
Henk Tismeer geeft een beknopte toelichting van de afgelopen AV vergadering. De
vergadering kende 16 agenda punten. De vergadering verliep soepel en dat is wel
eens anders geweest. Speciale gasten waren de mensen van de Sesam Academie.
Ook de laatste vergadering over de Herstructurering en de presentatie van de Sesam
Academie werden besproken.
Een uittreksel van het verslag is na te lezen in het VDH blad.
Wim van Dijk bedankt Henk voor zijn toelichting.
Na het verslag worden er twee leden van de UDHV naar voren geroepen, Marion
Gruter eb Bart van Mourik. Zij worden door WvD in het zonnetje gezet omdat zij deel
namen aan het WK behendigheid in Meppen en tevens deel uit maakte van het
Nederlandse team dat 2e is geworden. Zij ontvingen een foto op hout van het PB.

8. Behandelingen voorstellen in de AV van 26 november
WvD zet eerst Toine Jonkers in het zonnetje vanwege zijn prestatie als KM bij de
afdeling C tijdens de WUSV in Meppen.
Op het voorstel dat er tijdens een CM 50% van de keurmeesters van Nederlandse
komaf moeten zijn is er een voorstel gekomen van Overijssel. In Overijssel komen er
tijdens de CM en de PCM veel deelnemers uit Duitsland en men is daar bang dat
deze, reeds bestaande regel, voor minder deelnemers gaat zorgen uit Duitsland. PB is
van mening dat er wel minimaal 50% Nederlandse KM’s aanwezig dienen te zijn maar
de organisatie bepaald in welke klasse. De vergadering geeft het PB en de AV leden
mee om voor het voorstel van Overijssel te stemmen.
Voorstel 2: honden die een gebrek hebben, bv geen FGK bij de ouders, deze dienen
een verklaring te krijgen van ras typische Duitse herder te zijn. Dit kan op een FGK
maar er is geen manwerk nodig. De vergadering heeft hier geen problemen mee
alleen Leon Turlings kan hier niet mee akkoord gaan.

9. Behandeling voorstellen voor de AV van mei 2017:
Geen
In de vergadering wordt door Henk Tismeer wel aangegeven dat er een brief is van
het Min. Van Economische zaken over dieren welzijn. Hier staat o.a. in een verbod op
het vast binden van gezelschaps dieren, verbod op halskettingen met punten en het
verbod op een elektrische halsband. Volgens de vergadering is deze wet al
aangenomen en gaat per 1 januari 2017 in werking.
PB gaat een brief sturen, voor de rondvraag, naar het HB om te vragen of het HB hier
al weet van heeft.
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10. Uitreiking spelden:
WvD reikt de spelden uit voor 15, 25, 40 en 50 jaar lidmaatschap. Er is een speciaal
woord voor de heren Ruud van Eck en Leo Engels voor het 50 jarig lidmaatschap.

11. Rondvraag:
Bram: Gouda eo gaat een officieuze wedstrijd organiseren in november 2017, i.s.m.
het PB. Dit zal op het nivo zijn van IPO 1. Het doel is om te kijken waar je met je hond
staat, er worden geen punten in de africhtings boekjes gezet.
Yvonne: er zal tijdens de KCM 2017 geen inschrijfgeld worden gevraagd van de
Nederlandse deelnemers.
Er is iedere maandagavond ringtraining bij KG Westland, aanvang 19.30 uur. Het PB
ondersteund dit van harte.
Wim: het PB heeft € 250,00 gedoneerd aan het HB ter ondersteuning van het 100 jarig
bestaan.

12. Sluiting:
WvD sluit om 21.55 uur de vergadering.

Secretaris
Chris Bierman

Voorzitter
Wim van Dijk

……………………………………………….

……………………………….…………

[handtekening]

[handtekening]
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