Het provinciaal bestuur van de afdeling Gelderland

nodigt u uit tot het bijwonen van de
NAJAARSVERGADERING
op 16 november 2018, Aanvang: 08.00 uur
Plaats: Kantine D.A.V.G. Schelmseweg 111,6816 SK Arnhem

NOTULEN
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en bedankt de DAVG weer voor het gebruik van de accommodatie.
Afgemeld voor deze vergadering hebben: AV lid Helga Vonk, Kgp. Lelystad Ingrid Jansen en Arjan van
der Scheer, Telma van Zante, Kgp. Maldenburch Lilian Bergmans, Ad van Yperen en Krista Huisman.
In het bijzonder wordt de nieuwe commissaris kynologie, Gerhard Sanders, welkom geheten. In totaal
zijn 26 leden aanwezig.
De voorzitter blikt nog even terug op de 2e periode van 2018.
Op 8 september 2018 is de koppelwedstrijd georganiseerd door Kgp. Oldebroek.
Op 28 oktober is de Oldebroek bokaal geweest.
Op 3 november is de FGK door Kgp. Slingeland georganiseerd met wel 31x inschrijvingen.
2. Vaststellen agenda
Geen op of aanmerkingen. De agenda wordt goedgekeurd.
3. Notulen voorjaarsvergadering d.d. 23 maart 2018
Geen op of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd.
4. Ingekomen en uitgaande stukken
2 punten worden tijdens deze vergadering nader toegelicht. Betreft de planning 2019 en de AV
stukken.
5. Mededelingen
Voorzitter:
De commissaris africhting Toon Hop gaat in het voorjaar aftreden. Het bestuur zal Jos ten Have
gaan voordragen voor commissaris africhting. Daarnaast hebben wij bereid gevonden dat AV lid
Jan Willem Jansen de taken voor de functie van penningmeester wilt oppakken. Jan Willem
Jansen zal dan ook door het bestuur worden voorgedragen. Als laats hebben wij Edris Fati bereid
gevonden de functie van AV lid te gaan vervullen. Ook Edris zal door het bestuur worden
voorgedragen.
Zet alvast in de agenda voor 2019:
5 april 2019 Voorjaarsvergadering (tijdens najaarsvergadering is 22 maart 2019 besproken).
16 augustus 2019 Kringgroepbestuursvergadering.
15 november 2019 Najaarsvergadering.
Secretaris:
Geen mededelingen.
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Penningmeester:
Geen mededelingen.
Commissaris Kynologie:
geen mededelingen.
Commissaris Africhting:
Toon Hop heeft besloten te gaan aftreden. I.vm. grote drukte voor Toon Hop heeft hij een afweging
gemaakt. Toon heeft besloten om te stoppen met het Provinciaal bestuur en het bestuur bij Kgp.
Oldebroek.
- Tijden de Kringgroepbestuursvergadering is besproken dat Kgp. Klein Vosdal het PAK in 2019 wilt
gaan organiseren. Kgp. Nijmegen staat voor 2019 en zal dan het PAK 2020 gaan organiseren.
Echter staat Kgp. De Grensstreek ingepland voor 2020. Na overleg met deze Kgp. Zal het PAK 2020
door Kgp Nijmegen georganiseerd gaan worden.
- De Koppelwedstrijd 2019 gaat naar Kgp. Maldenburch. Dit zal de nieuwe commissaris africhting
verder gaan oppakken.
- Pakwerkersdagen 18-19 januari 2019.
- Tijdens Kringgroepbestuursvergadering is gevraagd of er interesse is voor een cursus
pakwerken/spoorleggen. 1 Kringgroep (Kgp. Slingeland) heeft hierop een reactie gegeven. Geen
enkele Kringgroep heeft verder reactie gegeven. Toon Hop pakt dit verder op met Kgp. Slingeland.
- Let op de nieuwe keurlijsten!
- 17 november 2018 brainstorm. Veel mensen hebben afgemeld. Volgens Bart is dit zelfs afgelast.
- Begin 2019 KI seminar. Wordt vervolg van deel 1 van Marijke en Bianca. Deze staat gepland voor
23 februari 2019. Deze seminar is met 30 punten geaccrediteerd.
6. Begroting 2019
Ook nu zullen we weer van jaar tot jaar gaan bekijken of we gebruik maken van de bijdragen van
de Kringgroepen. Voor 2019 wordt hierop afgezien. We zullen een negatieve saldo hebben van
€ 1425,00. De begroting wordt vastgesteld!
7. Evenementen 2019
1e pre 2-3 maart Kgp. Frisiana. Keurmeesters zijn bekend alleen nog niet goedgekeurd door het HB.
NKK 30-31 maart bij Kgp. Nijmegen.
2e pre 1-2 juni bij Kgp. Amsterdam Nieuwe Meer.
NIAK 24-25 augustus bij Kgp. Apeldoorn .
Interland 17 november bij Kgp. Schijndel.
NK alle rassen 6-7 juli. Is nog niet bekend.
Evenementen afdeling Gelderland
PAK 20-21 april bij Kgp. Klein Vosdal. Keurmeesters: A. Anja Matekovic, B. Ruud van Eck, C. Berry
Klein Hesseling. Pakwerkers zullen na de pakwerkersdagen worden uitgenodigd.
Koppelwedstrijd 2019 bij Kgp. Maldenburch.
Oldebroek Bokaal 19-10 bij Kgp. Oldebroek.
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8. Bestuursverkiezing
a. Aftredend en niet herkiesbaar commissaris kynologie/behendigheid Gerhard Sanders. Het bestuur
draagt Marijke Phoelich voor als kandidaat voor commissaris kynologie/behendigheid
Marijke wordt gekozen als commissaris Kynologie gekozen.
Marijke stelt zich even voor en wilt enquête gaan sturen. Marijke wilt een dag gaan organiseren en heeft
hierover al contact gehad met een keurmeester. Info volgt!
Gerard Besselink: Is de keurmeesters voor provinciale al bekend? Nee nog niet.
Kijken we ook naar de africhtingshondjes. Ja!
Adri Phoelich. Niet altijd handig een keurmeester van de Sieger te nemen. Misschien ook eens andere
keurmeester. Marijke neemt dit mee en pakt dit p.
9. Verslag Algemene Vergadering VDH d.d. 26 mei 2018
Afgelopen keer geen uitgebreid verslag in het maandblad geweest. Jan Willem doet een kort verslag
van de vergadering.
Kascontrole: hadden geen inzicht in de 5.000,00 van de kampioensclubmatch. Het is wel de bedoeling
dat dit inzichtelijk is. Dit wordt meegenomen.
10. Reglement PAK
Reglement zal moeten worden aangepast van IPO naar IGP. Voorstel van het bestuur is de teven op
het eind te laten lopen. Dus eerst de reuen, daarna de teven. Loopse teven zijn nu altijd op het eind.
Dit zorgt vaak voor problemen voor de loopse teef maar ook voor de organiserende Kringgroep.
Dit heeft meer voordelen en weegt minder af dan de nadelen. Tijdens de Koppelwedstrijd kunnen nu
ook de IGP 1 en 2 teven deelnemen.
Gerard Besselink sluitingsdatum is nu 3 weken voor aanvang van de wedstrijd. Kan dit niet korter? Dit
is bewust afgesproken om de verenigingen de tijd te geven.
Er wordt gestemd wie voor, tegen of onthoud. De gehele vergadering is voor de aanpassing van het
reglement.
11. Status herstructurering V.D.H.
We konden geen wijzigingen meer doorvoeren! Afdeling Overijssel had wat problemen met aantal leden
wat provincie moet hebben. Ze willen niet samenvoegen met een andere provincie.
12. Behandeling voorstellen in de Algemene Vergadering van de VDH op 24 november 2018.
Behandeling voorstellen voor de Algemene Vergadering van de VDH op 25 mei 2019. Deze
moeten 2 weken voor de Provinciale ledenvergadering ingediend zijn bij de secretaris van het
afdelingsbestuur
4 stukken van de algemene vergadering.
Begroting: 2019 sluitende begroting. 2018 nog een negatieve begroting.
Statuten en huishoudelijk reglement. Moesten aangepast worden i.v.m. herstructurering. Deze worden
besproken tijdens de eerstvolgende AV vergadering.
Provincie Zuid Holland. Samenvoeging alleen in overleg met beide provincies?
Zelf heeft Jan Willem ontdekt dat “Begunstigers” is verdwenen. Echter komt dit later wel weer terug.
Deze vraag gaan wij dan ook stellen in de vergadering.
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13. Onderscheidingen
Onderscheidingen worden uitgereikt.
14. Rondvraag
Ron Cornelissen. Kgp. Bij Kgp. Slingeland zal een middag toelichting gegeven worden in het IGP
programma. Dit zal zijn op 8 december. Tijdstip 13.00-15.00 uur Kgp. Slingeland. Als je wilt komen
laat dit even weten. Opgeven bij Gerard Besselink.
Slingeland wilt als Kringgroep in 2019 ook een KI dag organiseren. Info volgt.
Gerard Sanders VDH kennisdag 23 februari. Peter Nefs, John lijfhijt en Dhr. Heinrich Messler,
zullen hierbij aanwezig zijn. Iedereen is welkom!
Gerard Besselink. Besluit Raad van Beheer. Was verbod op gebruik van stroom. Hier kan een
ontheffing voor komen voor deskundigen. Raad gaat deze wetgeving volgen. 3 daagse cursus
volgen, minimaal ABA.
Hoog risico honden. Lijst geweest van 12 rassen. Lijst is verdwenen. Men wilt toch weer die lijst.
Mensen moeten houdersschapbewijs hebben.
Kynologisch instructeur. Rapport verschenen vanuit raad van beheer. 60% te weinig capaciteit
om hoog risico honden te begeleiden. Deze instructeurs worden ook aangesloten bij het raad van
beheer.
Keurlijsten per 1 december IGP! Puntentelling is anders geworden.
15. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt Marion weer voor het up to date houden van de website,
Helga Vonk weer voor de verslagen en de DAVG voor hun gastvrijheid.
Notulen en verslagen liggen ter inzage bij de secretaris van de Gelderse kringgroepen of via de website
www.vdhgelderland.nl
Kandidaten voor de bij punt 8 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
E-mail: secretaris@vdhgelderland.nl

