Het provinciaal bestuur van de afdeling Gelderland

nodigt u uit tot het bijwonen van de

VOORJAARSVERGADERING
Op 23 maart 2018 a.s. Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Schelmseweg 111, 6816 SK Arnhem
NOTULEN
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en bedankt de Kgp. DAVG weer voor de gastvrijheid. Afgemeld
hebben Jan Willem Jansen, Sjouke van Aken en Stefanie Pardijs.
Het PB heeft een wijziging bij punt 6. Dit wordt door de vergadering goedgekeurd.
De voorzitter blikt terug op de eerste periode van 2018. Op 17-02-2018 hebben we de seminar
wedstrijdvoorbereiding gehad, georganiseerd door het PB, bij Kgp. Oldebroek. Op 3 en 4 maart is de
1e pre geweest bij Kgp. Rivierengebied. Dit was goed georganiseerd en het was druk!
2. Notulen najaarsvergadering d.d. 17 november 2017
Clubmatch is 27 mei 2018 i.p.v. 24 mei 2018 wat in de notulen staat.
Punt 9 herstructurering VDH. Eigendom op gemeentegrond moet notarieel gezien VDH bijkomen!
Jaarplan 2018. Punt erkenning wordt nader toegelicht. Dit gaat altijd via de commissie werkhonden.
3. Ingekomen en uitgaande stukken
Worden besproken en goedgekeurd.
4. Mededelingen
- Voorzitter
Afrekening van de VDH voor de WUSV. Kosten 81.928,00 positief over! Dit is een compliment.
- Secretaris
Er zijn diverse datums voor ringtraining bij Kgp. Klein Vosdal. Houd de facebook in de gaten en
schrijf je in. Affiche gaat naar de webmaster.
- Penningmeester
€ 200,00 zal worden overgemaakt naar Kgp. Oldebroek en € 200,00 naar Kgp. Slingeland.
€ 200,00 zal aan Kgp. Klein Vosdal worden overgemaakt.
- Commissaris africhting
Pak bij Kgp. Slingeland, er zijn nu 12 inschrijvingen. 3 april is de sluitingsdatum en 4 april zal de
loting zijn. Zaterdag zal afdeling a zijn en zondag afdelingen B en C. Affiche ligt op de tafel, dus
neem mee!
Koppelwedstrijd zal zijn bij Kgp. Oldebroek op 8 september 2018. Keurmeester is
Anja Matekovic.
Het PB heeft een aanvraag voor het PAK 2021 door Kgp. De Trouwe vriend ontvangen. Het PB
heeft deze toegewezen.

NOTULEN
Het PB heeft een aanvraag voor de Koppelexamenwedstrijd 9 juli 2023 door Kgp. Rivierengebied
ontvangen. Er is alleen een kink in de kabel i.v.m. de datum. Of de wedstrijd zal in september
worden georganiseerd of het reglement zal aangepast moeten worden. Het PB heeft dit in overleg.
Vanuit de VDH is een brief ontvangen m.b.t. deelname Nederlands Kampioen Werkhonden. Als
een DH kampioen wordt mag deze zo instromen op het NIAK. Dan komen de regels m.b.t. selectie
te vervallen. En je komt binnen voor selectie met 1 punt voor het WK.
Het nieuwe IGP programma is vertaald. Het PB wilt tijdens de Kringgroepbestuursvergadering het
IGP programma behandelen. Via de secretaris zal een mail met uitnodiging volgen.
- Commissaris kynologie / behendigheid
Op 27 mei is de clubmatch bij Kgp. Klein Vosdal. In 2017 was de clubmatch super georganiseerd.
Kgp. de Achterhoek zal ook gaan starten met de ringtraining.
Op 3 november zal de FGK bij Kgp. Slingeland plaatvinden. Ga daar naar toe!
5. Jaarverslagen:
a. Secretaris: Blz. 8. Aantal leden tot 2016. Klopt 2017 is nog niet bekend.
b. Penningmeester: vanuit HB bijdrage 2018 ontvangen. € 1.657,00 ontvangen. Minder dan in
2017. We hebben een negatief saldo. Is het een idee stand per 01-01-2017. Deze staat er niet op.
Dit gaan we doen. Bovenaan stand begin van het jaar en onderaan stand eind van het jaar.
Jan van Buren. Worden de Kringgroep bijdragen verhoogd? Dit is nu niet aan de orde. We hebben
nog geld en we zullen per vergadering bekijken of we de bijdragen weer gaan invoeren.
Arjan van der Scheer. Gaan we geen groot gat krijgen als we de bijdragen niet goed in de gaten
houden. De penningmeester is hier niet bang voor. Dit wordt heel goed in de gaten gehouden.
c. Verslag kascontrolecommissie: Telma en Sandra zijn bij Jos geweest. Sandra doet kort verslag.
Boeken waren goed en is akkoord bevonden. Er wordt decharge verleent.
d. Commissaris Kynologie / behendigheid: geen op of aanmerkingen. Behendigheid. Wordt door
Kgp. Beuningen georganiseerd. Gaat wel erg moeizaam. We krijgen weinig gegevens binnen.
e. Commissaris Africhting
Gerard Besselink: opmerking: Reddingshondenprogramma, is dit verdeelt? Nee. We hebben2
nieuwe sporten erbij. Reddingshonden en mondioring. Als dit in Gelderland komt dan nemen we dit
mee.
Blz. 18 2016 moet 2017 zijn
Blz. 23 Kgp. Klarenbeek i.p.v. Kgp. Apeldoorn
Foutjes van Nettie Prinsen ontvangen.
Er zijn dus nog mensen die het verslag lezen.

NOTULEN
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6. Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar Voorzitter L. Miggelbrink
Geen kandidaten.
Aftredend en herkiesbaar Penningmeester J. ten Have
Geen kandidaten.
Gerhard Sanders is gevraagd voor commissaris Kynologie in het HB. 4 april heeft hij een bespreking
met het huidige HB en gaat dan bekijken wat hij gaat doen. Als Gerhard zich kandidaat stelt mag hij
geen nevenfuncties meer hebben. Op het moment dat hij gekozen willen we een ad interim
benoemen. Kandidaten mogen zich altijd melden.
7. Verkiezing afgevaardigde Algemene Vergadering
Aftredend en herkiesbaar: H. Vonk
Geen kandidaten.
8. Benoeming kascontrolecommissie
Telma van Zante is aftredend. Sandra ter Neuzen en Sjouke van Aken. Reserve Vigdis Schoofs.
9. Verslag Algemene Vergadering VDH d.d. 25 november 2017.
In het VDH blad van januari staat een uitgebreid verslag.
Als er punten zijn dan wordt dit teruggekoppeld.

10. Behandeling voorstellen in de Algemene Vergadering van de VDH op 26 mei 2018
Punt 9 bestuursverkiezing.
Marc Dhooge. HB stelt voor Toine Jonker. Geen tegenkandidaten dan zal PB voor stemmen voor
Toine Jonkers. Bij tegen kandidaten gaan wij overleggen.
Comm. Africhting Toine Jonkers. HB stelt voor Jo van Schijndel. Bij geen kandidaten zal PB voor
stemmen voor Jo van Schijndel. Bij tegen kandidaten gaan wij overleggen.
Ras typische duitse herder. Zie punt 10 van de agenda. Wij zijn hiervoor.
11. Behandeling voorstellen voor de Algemene Vergadering van de VDH op 24 november 2018.
Deze moeten 2 weken voor de Provinciale ledenvergadering ingediend zijn bij de secretaris
van het Gelderse afdelingsbestuur
Zijn geen punten binnengekomen.
12. Herstructurering
Punt 3: Jaarverslagen voor 1 februari i.p.v. 1 april.
Leden AV. Zie punt 13 onder aan de pagina. Gelderland krijgt er 5. Dit is erg positief!
Totaal zullen we dan op 34 leden uit gaan komen i.p.v. meer dan 44.
Dit voorstel komt in de volgende av vergadering.

NOTULEN
13. Onderscheidingen
Africhtingsspeld: Sebastiaan Flipse. Brons en zilver.
Africhtingsspeld Eddy Cornelissen. Brons en zilver.
Africhtingsspeld Ron, brons, zilver en goud.
Africhtingsspeld Telma van Zante, goud!
14. Rondvraag
Gerhard Sanders: Clubmatch. Er zijn 2 keurmeesters uitgenodigd. De heren Peter nefs en Ulrich
Hausman.
Karel Jeronimus: telefoonnummers keurmeesters verschillen van elkaar op diverse sites. Kijk hiervoor
op de website van raad van beheer onder commissie werkhonden.
Aanvragen examen op pb website klopt niet meer. Commissaris africhting past dit aan.
Gerard Besselink: Kgp. Slingeland. Mailing KI seminar. Deze is al vol!
15. Sluiting
Aankomend weekend NKK bij Kgp. Aantal deelnemers 47 waarvan 21 deelnemers voor Universal
Sieger.
De voorzitter bedankt de DAVG voor de gastvrijheid. Op 17 augustus 2018 is de
Kringgroepbestuursvergadering.
Concept notulen en verslagen liggen ter inzage bij de secretariaten van de Gelderse kringgroepen of
zijn te raadplegen via de website www.vdhgelderland.nl.
Kandidaten voor de bij punt 6 en 7 genoemde functie dienen uiterlijk 48 uur voor de vergadering
binnen te zijn bij de secretaris, e.e.a. conform de statuten en huishoudelijk reglement van de VDH.
Toegang tot deze vergadering hebben VDH leden op vertoon van een geldige VDH
lidmaatschapskaart van 2018.
VDH afdeling Gelderland, secretaris Esther ter Neuzen
Thebenstraat 10, 6901 BW Zevenaar
Tel. 06-20064717

