Het provinciaal bestuur van V.D.H.
Afdeling Gelderland

nodigt u uit tot het bijwonen van de

VOORJAARSVERGADERING
Datum:
5 april 2019
Aanvang:
20.00 uur
Locatie:
Clubgebouw van Kgp. “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. Er zit een typefout in de agenda. Er staat najaarsvergadering, dit moet natuurlijk zijn
voorjaarsvergadering. Aanwezig zijn 24 leden. Dit is minder dan vorig jaar.
De voorzitter blikt nog even terug op de 1e periode van 2019.
Op 23 januari is er terugkomdag voor de allround pakwerkers bij Kgp. Nijmegen e.o. georganiseerd.
Op 23 februari heeft Kgp. Oldebroek in samenwerking met afdeling Gelderland weer een
instructeurs dag voor onze kynologische instructeurs georganiseerd.
Op 30 en 31 maart heeft het NKK bij Kgp. Nijmegen plaatsgevonden. 2 deelnemers kwamen uit
Gelderland. Voor de Universal Sieger hebben mevrouw Huisman, heer Mulder zich geplaats.
2. Notulen najaarsvergadering d.d. 16 november 2018
Er zijn geen op of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd.
3. Ingekomen en uitgaande stukken
Jaarverslagen zijn op tijd ingediend. Stukken worden besproken en goedgekeurd.
4. Mededelingen.
Voorzitter:
- er zijn nieuwe statuten en huishoudelijk reglement. Deze zijn naar de kringgroepen gestuurd.
- Ook geeft hij aan de juiste VDH diploma’s te gebruiken.
- Het PAK loopt terug. Dit komt ook het dalende ledenaantal. In 2018 gingen we met 5 man naar de
AV vergadering. Dit jaar zijn het nog maar 4. Betekend dat het ledenaantal drastisch is verminderd.
Nu nog 3019 leden. We hebben er 8000 gehad.
Commissaris africhting:
- Pakwerkersdagen Nijmegen. Afdeling Gelderland heeft 3 allrounders
- Edris Fathi is geselecteerd als pakwerker voor het WK FCI 2020!

-

Notulen:
-

-

-

-

Er is weer een kynologisch instructeur dag geweest bij Kgp. Oldebroek. Zijn er verenigingen die iets
voor de instructeurs willen organiseren geef dit door en geef eerst de leden van Gelderland de
ruimte.
Brainstormdag bij Schijndel. Besproken zijn o.a. de volgende punten:
• Behoud en werving leden – PR, inventarisatie doen, kadervorming.
• NIAK toevoegen in de toekomst IGP 1 en 2 honden.
• Keuringen op examen-, wedstrijd- en WK niveau afnemen.
• Invoer Herding / Agility
• Speurzaken: cursus, terugkomdagen, seminars
• Pakwerkerszaken: seminars, trainingen, A status voor kort/lang afzonderlijk.
Op 30 en 31 maart heeft het NKK bij Kgp. Nijmegen plaatsgevonden. De commissaris geeft zijn
complimenten naar Kgp. Nijmegen en naar Bart. Kgp. Noordink heeft 4e plaats behaald.
PAK Loting is geweest. 2x IGP 1 hond. 13x IGP 3 honden. Zondag 7 april is mogelijkheid voor
intrainen. Kgp. Vosdal heeft het goed georganiseerd! Complimenten hiervoor.
Info m.b.t. Oldebroek bokaal en NIAK volgt nog.
Brieven WK FCI 2020. Mail volgt nog! Wil je een land begeleiden. Secretaris stuurt deze door naar
de kringgroepen.
Wesentest: info volgt, is nog wat onduidelijk. Honden van leeftijd tussen 9-13 maanden kunnen
hieraan meedoen. De wesentest heb je nodig om je hond aangekeurd te krijgen naar Dld. Wie gaat
dit keuren? Onze keurmeesters zijn hier nog niet bevoegd voor. We zijn wel bezig om wat te doen.
Er zal een 3 daagse cursus komen waar alle keurmeesters en SV keurmeesters voor kunnen
aanmelden. Op de website staat een filmpje wat de wesentest inhoud.
Gerard Besselink vult aan. Brief naar alle kynologische instructeurs, deze worden uitgenodigd.
Marijke vult aan, mocht er interesse zijn dan kunnen we een wesentest in Duitsland gaan bekijken.
Kijk op de site van de VDH!
Secretaris:
Geen mededelingen.
Penningmeester:
Geen mededelingen.
Commissaris Kynologie:
Geen mededelingen.

Notulen:
5. Jaarverslagen:
a. Secretaris: Er zijn geen op/aanmerkingen.
b. Penningmeester: Negatief saldo moet zijn 416,41.
c. Verslag kastcontrole commissie: Sandra en Sjouke zijn geweest. Opmerking begin saldo
en eindsaldo meenemen in de boeken en verslagen. De vergadering verleent decharge.
d. Commissaris Kynologie: er zijn geen op/aanmerkingen
e. Commissaris Africhting: er zijn een aantal opmerkingen van Netty Prinsen ontvangen.
Deze zijn aangepast in het verslag. Blz. 25 speurhond 1, is in totaaltelling niet
meegenomen.
6. Bestuursverkiezing
a. Aftredend en niet herkiesbaar Commissaris Africhting Dhr. T. Hop. Functie van Commissaris
Africhting: het PB stelt Dhr. J. ten Have kandidaat. Er zijn geen tegenkandidaten. Jos ten Have
wordt gekozen als commissaris africhting.
b. Aftredend en niet herkiesbaar Penningmeester J. ten Have. Functie Penningmeester: het PB
stelt dhr. Jan Willem Jansen kandidaat. Er zijn geen tegenkandidaten. Jan Willem wordt
gekozen als penningmeester.
7. Verkiezing afgevaardigde Algemene Vergadering
Aftredend en niet herkiesbaar; AV-lid Jan Willem Jansen Functie AV-lid het PB stelt Dhr. Edris Fathi
kandidaat. Er zijn geen tegenkandidaten. Edris wordt gekozen.
8. Benoeming kascontrolecommissie
Sandra ter Neuzen is aftreden. Figdis Schoofs stond reserve. Sjouke van Aken en Figdis Schoofs
kascontrole 2019 . Karel Jeronimus staat als reserve!
9. Verslag Algemene Vergadering VDH d.d. 24 november 2018.
Jan Willem Jansen doet verslag van de AV vergadering. Er stond ook zoals de vorige keer een
verslag in het maandblad.

Notulen:
ALV 5 april, AV verslag 24 november
Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering VDH, gehouden op 24 november 2018 te Wijchen,
Zaal Verploegen
Aanwezig: 7 hoofdbestuursleden, 3 ereleden, 4 toehoorders, en 28 leden. Vanuit de provincie
Gelderland waren Bart Miggelbrink, Esther Ter Neuzen, en ondergetekende aanwezig.
Toine Jonkers opent de vergadering om 10:00
In verband met de lage opkomst geeft de voorzitter bij de opening aan dat voor het wijzigen van de
statuten en het huishoudelijk reglement 75% van de stemgerechtigden aanwezig moeten zijn. 35
van de 47 stemgerechtigden zijn aanwezig. De afronding op 75% heeft de instemming van dhr. Jan
van Dorp, de voorzitter van de Commissie van Beroep. Toine vraagt tijdens de opening de
aanwezigen om de kringgroepen te bedanken voor de organisatie van alle (hoofd)evenementen in
het afgelopen jaar. Ook wordt tijdens de opening gemeld dat de ledenwerving via de
Liefhebbersdagen tegen valt. Om het ledenaantal te verhogen gaat het HB kringgroepen en fokkers
€ 15,00 inschrijfgeld uitkeren als zij een lid aanbrengen.
Bij de mededelingen wordt melding gemaakt van
de VDH Kennisdag op 23 februari in Zaltbommel. Sprekers zijn Peter Nefs (integrale fokcondities),
John Lijffijt (overtypering) en Prof. Dr. Messler over de harmonisering van de fok binnen de WUSV
en over Wesentest, ZAP1 en ZAP2.
Verzoek om alle inschrijvingen via de VDH-website te doen. Dat vergemakkelijkt de organisaties.
Ook buitenlanders kunnen via de website inschrijven.
Over het punt IGP-kantelhaag vraagt de voorzitter of de kringgroepen die ten onrechte een
kantelhaag hebben gekocht zich willen melden. De VDH is door enkele kringgroepen aansprakelijk
gesteld, en wil deze claim bij de CWH (Raad van Beheer) neerleggen.
In 2020 wil de VDH een groot VDH-weekend gaan houden met de KCM, NIAK en IBK in een
weekend. De betrokken commissies zijn hierover in overleg. Dit zal in drie dagen moeten gaan.
Tenslotte kan de voorzitter meedelen dat de Werkhonden Raad akkoord is gegaan met een VDHvoorstel, waardoor de VDH zelf de africhtingskeurmeesters kan gaan opleiden. De oproep en de
voorwaarden komen in het maandblad. Ook kandidaten van andere werkhonden verenigingen
kunnen deelnemen. Het examen blijft georganiseerd door de CWH De VDH-opleidingscommissie
bestaat uit de heren Toine Jonkers, Ad van Yperen, Ben
Ekhart en Bart Miggelbrink. De huidige opleiding is geen basisopleiding. Men moet al veel
achtergrond hebben. De VDH begint op een lager niveau.

Notulen:
De begroting 2019.
Voorafgaand aan het behandelen van de begroting onderschrijft Hans van Erven het belang van de
kringgroepen bij het werven van nieuwe leden. Tevens meldt hij de koppeling van maandblad en
lidmaatschap, en het verlies van een groot aantal leden als we dit los gaan koppelen. In dat geval
wordt het namelijk een abonnement, en een van de consequenties is dat we dan belastingplichtig
worden. Ook het digitaal verzenden stuit op problemen door de contractuele verplichtingen met
drukkerij en adverteerders. Hierna volgen een aantal kritisch vragen over de begroting 2019 vanuit
de provincie, die allen door Hans worden beantwoord, waarna de begroting 2019 wordt
goedgekeurd.
Voorstel benoeming tot lid van de kascontrole commissie.
De vergadering gaat akkoord met de bekrachtiging van dhr. Mutsaers als lid van de
kascontrolecommissie in plaats van dhr. v.d. Heide.
Voorstel vaststelling nieuwe statuten van de VDH.
De vorige vergadering heeft de uitgangspunten voor de nieuwe statuten en huishoudelijk reglement
goedgekeurd. Deze zijn tekstueel opgenomen in het huidige voorstel, en liggen voor ter
vergadering. Op een aantal kleine aanpassingen na is de vergadering akkoord met 32 stemmen
voor en 3 onthoudingen. De nieuwe statuten worden voorgelegd aan de Raad van Beheer, en gaan
in na opmaak door de Notaris
Voorstel vaststelling nieuw huishoudelijk reglement van de VDH.
Ook hier zijn een 2-tal aanpassingen voorgelegd. Na instemming van de aanpassingen volgt een
stemming met 32 stemmen voor en 3 onthoudingen. Op de vraag over het aantal afgevaardigden
per afdeling komt er nog informatie op basis van het ledenaantal per 1 januari.
Mededelingen en ontwikkelingen.
Gerhard Sanders geeft aan dat we bezig zijn met de z.g. Wesentest. De bedoeling is om het SVprogramma over te gaan nemen, en op 9 december is er bij de SV een belangrijke vergadering waar
knopen moeten worden doorgehakt. Ook moet de VDH vaststellen wie de Wesentest mag gaan
afnemen. Om internationaal mee te blijven doen moeten we hierin meegaan.
Het keurmeesters examen wordt uitgesteld naar 2020. Nu hebben we geen eigen kandidaten, maar
mevr. Romy Snijders heeft toegezegd voor 2020 aan de eisen te voldoen en kan dan een examen
afleggen.
Het HB heeft besloten geen toestemmingen meer af te geven voor een FGK in Duitsland voor niet
VDH leden.

Notulen:
De VDH wil de Raad van Beheer vragen om alle kynologische keurmeesters bevoegd te verklaren
voor de wisseling van Langhaar en Langstokhaar. Nu zijn dat er maar drie, dhr. Lijffijt, dhr. Nefs en
mevr. Boonemmer.
De puppylijst gaat ook in de nieuwsbrief komen en op Facebook.
Dhr. Jo van Schijndel geeft aan blij te zijn dat dhr. Arie Veltman in de CBA is blijven zitten.
Bijgekomen is dhr. Kees de Ruiter voor speurzaken en dhr. Gert van Loenen voor pakwerk zaken.
Ook is hij blij dat de keurmeester opleiding door de Werkhonden Raad is goedgekeurd. Hij hoopt op
goede aanmeldingen omdat er een tekort is. Hij roept de afdelingen op uit te zien naar kandidaten.
Maud Diemer geeft aan dat in de begroting is opgenomen dat het maandblad elke twee maanden
gaat verschijnen. Dat zal gebeuren op de even maanden, omdat o.a. rekening is gehouden met de
aankondigingen voor de provinciale vergaderingen. Copy moet binnen zijn op de 10 e van de maand
voor het verschijnen. Ook zij roept op tot ledenwerving, zoals op de Liefhebbersdagen en de
Wandeldag. Er komt nieuw welkomboekje van de VDH met wat je met een Duitse Herdershond zoal
kan doen.
Tijdens de mededelingen wordt de vergadering kort onderbroken door de komst van de partners van
de voorzitter en de penningmeester, dit in verband met het 25 jarig jubileum van Hans van Erven.
Namens de VDH benoemd Toine Hans als erelid, en bedankt hem voor alles wat hij voor de VDH in
deze periode heeft betekend.
De Jaarplannen 2019 zullen in de voorjaarsvergadering 2019 worden gepresenteerd, en dit wordt
een plan met alle commissies. Dit In verband met de 2 nieuwe Portefeuillehouders leden en een
nieuwe CBK.
AV vergaderingen 2019.
De AV vergaderingen voor 2019 worden gehouden op 25 mei en 30 november 2019.
Rondvraag.
Er is een vraag om in het kader van de ledenwerving mensen zonder stamboomhond zonder boete
te laten deelnemen aan een examen, waarop de voorzitter antwoord dat de AV een voorstel over
lookalike honden heeft verworpen. Hierna wordt de betreffende afdeling gevraagd om een goed
voorstel in te dienen voor de voorjaarsvergadering.
Om nieuwe VDH leden persoonlijk te benaderen wordt gevraagd om een overzicht te verstrekken
van nieuwe leden. Hans van Erven kan zich daarin vinden, en zal nieuwe leden op de
afgeschermde Website plaatsen.

Notulen:
Er is ook een vraag of er al beeldmateriaal is van het nieuwe IGP-programma. De voorzitter is
hiervan niet op de hoogte maar wil het nagaan.
Dezelfde vraagsteller verzoekt om meer media-aandacht voor onze evenementen. Maud Diemer
geeft aan dat dit een capaciteit probleem is, maar het gecombineerd evenement in 2021 is een
nieuw element en geschikt voor veel publiciteit. Media-aandacht via Facebook/Instagram etc. zal
vooral uit de leden moeten komen.
De voorzitter sluit de vergadering om 13.00 uur.
Jan Willem Jansen
AV lid Pr Gld
Vervolg: Verslag Algemene Vergadering VDH d.d. 24 november 2018.
Gerard Besselink: boete, VDH is in strijd met het kynologisch reglement. Dit reglement gaat altijd
voor. De voorzitter bedankt Jan Willem voor het verslag.
10. Behandeling voorstellen in de Algemene Vergadering van de VDH op 25 mei 2019
Geen voorstellen ontvangen. Geen tegenstemmen m.b.t. verkiezingen voor de AV vergadering. Wel
hebben wij 1 punt voor de AV vergadering. Deze is in AV vergadering van het najaar reeds door Jan
Willem gesteld. Vraag m.b.t. de begunstigers. Dit is niet aangepast dus dit gaan we weer opnemen.
11. Rondvraag
Jos ten Have: koppelwedstrijd zal zijn op 29 september 2019 bij Kgp. Maldenburch. Ad van Yperen
is keurmeester. Pakwerkers: kort Edris, lang Toon Hop jr. Pak 2020 zal worden georganiseerd door
Kgp. De Grensstreek. Datum volgt! Pak loopt terug. Is het een idee pak en clubmatch samen te
doen. Gaan we met de betreffende kringgroepen samen zitten. Dit is een idee en is dit een idee!
Denk hier over na.
Ton AVC: wordt er in Gelderland een pakwerkerscursus georganiseerd? Gaat dit in de toekomst
weer gebeuren. Staat nu nog niet in de planning. Blijf dit melden! Als er voldoende vraag is kunnen
we iets mee. Voor nu kunnen we de pakwerkers onderbrengen bij afdeling Overijssel.
Voorzitter: wil je kynologisch keurmeester worden meld je aan bij het HB. Deze mailing is naar de
kringgroepen gestuurd.
Korte vooruitblik: 20 en 21 april PAK bij Kgp. Klein Vosdal. 2 juni provinciale clubmatch bij Kgp.
Klein Vosdal. 16 juni Jonge hondendag bij Kgp. Beuningen.
12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de leden voor hun komst.

Notulen:
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 2019.
VDH afdeling Gelderland, secretaris Esther ter Neuzen
Thebenstraat 10, 6901 BW Zevenaar
Tel. 06-20064717

