Het provinciaal bestuur van de V.D.H.
Afdeling Gelderland
nodigt u uit tot het bijwonen van de

Kringgroepbestuursvergadering

Datum:
Aanvang:
Locatie:

17 augustus 2018
19.30 uur
Clubgebouw van Kgp. “D.A.V.G”
Schelmseweg 111, 6816 SK ARNHEM

NOTULEN
1. Opening
De voorzitter heet iedereen welkom en bedankt de D.A.V.G. voor de gastvrijheid. 12
Kringgroepen zijn aanwezig. Kringgroepen Maldenburch en De Noordink zijn met kennisgeving
afwezig.
Afwezig met kennisgeving. Helga Vonk, Jos ten Have (overlijden moeder), Jan Willem Jansen,
Marion Aalders en Geurt Wijnen.
De voorzitter noemt de evenementen op die reeds zijn geweest.
21-04-2018 en 22-04-2018 het PAK bij Kgp. Slingeland. Goed georganiseerd. Kampioen van
Gelderland is geworden Pieter Bal met Afra van de Moezenbulte met 94 93 91 278 ZG.
19-05-2018 de Provinciale Clubmatch bij Kgp. Klein Vosdal. Er waren zo’n 80 honden
ingeschreven. Beste hond van Gelderland Esther ter Neuzen met Viënto van Bellosca.
Op 30-06-2018 en 01-07-2018 was het NK werkhonden bij Kgp. D.A.V.G.
2. Vaststellen agenda
Geen op/aanmerkingen. Agenda wordt goedgekeurd.
3. Notulen Kringgroepbestuursvergadering 18 augustus 2017
Notulen worden bekeken en goedgekeurd.
4. Ingekomen/uitgaande stukken
Geen op/aanmerkingen
5. Mededelingen:
a. Voorzitter
- De voorzitter bedankt Marion Aalders voor het up to date houden van de website. Ook
bedankt hij Helga Vonk voor de verslagen van onze evenementen.
- Gerhard Sanders is uit het bestuur gegaan en heeft op gepaste wijze afscheid genomen
in de laatste bestuursvergadering. Marijke Phoelich is aan tafel aangeschoven. Marijke
Phoelich is ad interim commissaris kynologie. Marijke Phoelich zal zich voorstellen in de
najaarsvergadering.
b. Secretaris
Geen mededelingen.
c. Penningmeester
Geen mededelingen.

NOTULEN
d. Commissaris Africhting
- Uit Gelderland hebben we 1 deelnemer voor het NIAK. Dit is Pieter Bal met Afra van de
Moezenbulte. Er zal weer een gezamenlijk training zijn met Overijssel. PAK eerst reuen
dan teven? Reglement aanpassen voor 2019? Deze komt in de najaarsvergadering op
de agenda te staan. Gerard Besselink vraagt of dit in strijd is met het reglement? Dit
aanpassen via de commissie werkhonden. Nu kunnen dan ook loopse teven met
IPO/IGP I en II meedoen.
- Koppelwedstrijd bij Kgp. Oldebroek. Er hebben zich 7 teams ingeschreven.
- Spooruitlegger, spooruitzetter. Zijn er mensen die hier belangstelling voor hebben.
- Commissaris africhting heeft geen catalogus van Kgp. HDV de Kuil ontvangen. Alle
aanvragen worden nu niet in behandeling genomen.
e. Commissaris Kynologie/behendigheid
Marijke Phoelich stelt zich voor aan de vergadering. Marijke gaat al een beetje achter de
schermen mee kijken.
6. Evenementenplanning 2019
Hoofd evenementen:
1e pre. Kgp. Frisiana op 1 en 2 maart 2019
2e pre. Amsterdam op 1 en 2 juni 2019
Interland Nederland/België bij Kgp. Schijndel op 17 november 2019
Provinciale evenementen:
FGK bij Kgp. Slingeland op 02-11-2019
Oldebroekbokaal bij Kgp. Oldebroek op 19 oktober 2019 / reserve 26 oktober
Internationale behendigheid wedstrijd Beuningen: 15-06-2019 (is al besproken met Ada
Middelkoop)
Provinciale Gelderse Clubmatch bij Kgp. Beuningen: 16-06-2019 (indien de clubmatch niet kan,
dan een Jonge Hondendag)
PAK bij Kgp. Klein Vosdal 20 + 21 April 2019
Provinciale Gelderse Clubmatch bij Kgp. Klein Vosdal op 9 juni 2019
NIAK en NIBK bij Kgp. Apeldoorn eo. Op 24 en 25 augustus
NKK 2019 bij Kgp. Nijmegen
ABC wedstrijd koppelwedstrijd bij Kgp. Oldebroek op 9 oktober. Reserve 26 oktober
7. Verslag Algemene Vergadering VDH 26 mei 2018
Er was bij de kascontrole wat problemen bij een bedrag van € 4.000,00 wat niet goed werd
gespecificeerd. Dit zal worden aangepast.
Inloggen op de VDH-site voor uitslagen e.d. Dit i.v.m. de AVG wetgeving.
Dhr. Dhooge is afgetreden als voorzitter en stopt ook als keurmeester eind van het jaar.
Twan Jonkers is gekozen als voorzitter. 36 leden: 32 voor, 3 tegen, 1 blanco.
Jo van Schijndel is gekozen als commissaris africhting met bindende voordracht.
Gerhard Sanders is gekozen als commissaris kynologie met bindende voordracht.
Als SV nationaal richter is Ad van Yperen en Robbie de Jong benoemd.
Opmerking van ton van der heide, zijn we een africhtingsvereniging geworden.
Al met al was het een tamme vergadering. Snel afgelopen.

NOTULEN
8. Status herstructurering VDH
We konden hier geen vragen meer over stellen. Was hamerstuk 29 voor 7 tegen. Met een ruime
meerderheid herstructurering aangenomen.
Commissie van Beroeps blijft onafhankelijk.
Gert van Loenen is verkozen bij CBA. Jo voorzitter van de CBA en Arie Veltman blijft zitten.
Er moeten nu nieuwe statuten en huishoudelijk reglement komen.
9. Rondvraag
Gerard Besselink: FGK 2018 zal Edris pakwerk verzorgen. John Lijfhijt is keurmeester. 30
oktober kan je intrainen.
10. Sluiting ca. 20.30 uur
De volgende evenementen volgen nog in 2018:
25-26 augustus NIAK te Apeldoorn
8 september de koppelwedstrijd bij Kgp. Oldebroek
28 oktober de Oldebroek bokaal
4 november de FGK bij Kgp. Slingeland
16 november najaarsvergadering
De voorzitter sluit de vergadering. Na een korte pauze zal er worden begonnen met punt 11.
11. UITLEG IGP PROGRAMMA
Na de vergadering zal VOOR ALLE LEDEN uitleg gegeven worden m.b.t. het nieuwe IGP
programma. De Nederlandse versie van het nieuwe IGP reglement dat op 1 januari 2019 in gaat, is
te vinden op de site van de raad van beheer.
Dit kan op twee manieren:
1. via het verenigingsaccount onder commissie werkhonden
2. via sporten met je hond: https://www.houdenvanhonden.nl/actief-met-je-hond/sporten-met-jehond/regelgeving-voor-sporten-met-je-hond/
Concept notulen en verslagen liggen ter inzage bij de secretariaten van de Gelderse kringgroepen
of zijn te raadplegen via de website www.vdhgelderland.nl
Toegang tot deze vergadering hebben VDH leden op vertoon van een geldige
lidmaatschapskaart van 2018.
VDH afdeling Gelderland,
Email: secretaris@vdhgelderland.nl

VDH-

