Het provinciaal bestuur van de afdeling Gelderland

nodigt u uit tot het bijwonen van de

NAJAARSVERGADERING
op 15 november 2019, Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Kantine D.A.V.G. Schelmseweg 111,6816 SK Arnhem

NOTULEN
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Aanwezig zijn helaas maar 21 leden.
Afgemeld hebben Helga Vonk, Marijke Phoelich, Kgp de Grensstreek en Kgp. Lelystad.
De voorzitter noemt de evenementen op die reeds zijn geweest. Op 24 en 25 augustus is het NIAK in
Apeldoorn geweest. Zoals we ondertussen weten was dit weer een mooi georganiseerd evenement.
Dit jaar was het op een andere locatie van het sportpark Orderbos. Op 29 september is de ABC
Koppelwedstrijd bij Kgp. Maldenburch geweest. Ondanks het slechte weer was het toch weer een
geslaagde dag. Op 19 oktober is de Oldebroek Bokaal geweest. Op 2 november is bij Kgp. Slingeland
weer het FGK georganiseerd. Beide evenementen waren ook weer top georganiseerd.
Het bestuur heeft een flink aantal stukken voor de komende AV vergadering ontvangen. Een aantal
hiervan zijn naar de kringgroepen doorgestuurd en zullen tijdens deze vergadering worden behandeld.
2. Notulen voorjaarsvergadering d.d. 5 april 2019
Blz. 1, bij punt mededelingen. Edris Fathi is nog niet geselecteerd voor het WK FCI. Edris zit nog in
de selectieprocedure. Verder zijn er geen op of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd.
Esther en Jan Willem bedankt voor de notulen en verslag van de AV vergadering.
3. Ingekomen en uitgaande stukken
Diverse AV stukken zullen worden behandeld tijdens de vergadering. De ingekomen en uitgaande
stukken worden goedgekeurd. Stukken zijn in te zien bij de secretaris van de afdeling Gelderland.
4. Mededelingen
Voorzitter:
DHL: Zijn in Duitsland samengekomen met VDH en SV. Er zou nog een vervolgafspraak komen maar
deze heeft tot op heden nog niet plaatsgevonden. Volgens Adri Phoelich zijn ze bezig een 3e afspraak
te maken. Wordt vervolgd.
Onze webmaster gaat ermee stoppen. Gerard wilt wel oppakken maar alleen pas na WK 2020. Esther
zal nog een keer een mail sturen naar de kringgroepen.
Schrijf alvast in je agenda voor 2020: 3 april 2020 voorjaarsvergadering, 14 augustus 2020
kringgroepbestuursvergadering en , 13 november 2020 de najaarsvergadering.

NOTULEN
Secretaris:
In 2020 zullen er bestuursverkiezingen zijn. De secretaris stelt zich niet meer beschikbaar voor een
termijn van 3 jaar. We zullen dus op zoek moeten gaan naar een nieuwe secretaris. Kijk binnen jullie
vereniging of er leden zijn voor deze functie.
Commissaris africhting:
De afdeling Brabant is begonnen met pakwerkerscursus. In totaal zijn er16 deelnemers waarvan 5 uit
Gelderland. Examen staat gepland voor 25 januari 2020.
27 september brainstormavond geweest. Complete verslag is verstuurd op 5 november2019 . De
gehele avond gesproken over ledenbeleid. Jos vraagt de kringgroepen om de hondensport onder de
aandacht te brengen in de media van betreffende Kringgroep.
Miranda geeft aan de fokkers hier ook een aandeel in hebben. Ton stelt voor de fokker de betreffende
persoon die een pup koopt lid te laten worden. Gerard: taak van de provincie meer een sturende rol
te gaan vervullen bij bijvoorbeeld Dag van de Hond of wesentest. Sandra: Maak als lid ook gebruik
van sociaal media.
Gerard. Punt pakwerkerscursus: Gerard mist regie van het bestuur. Jos geeft aan dat er een late
reactie is geweest. Komt misschien zo over maar is niet het geval. Jos heeft geprobeerd dagen naar
Gelderland te krijgen. Wellicht de komende jaren in Gelderland te houden, dan hebben we zelf de
regie.
Edris: kunnen we niet samenwerken met de NBG? Toon Hop geeft aan dat beide hele verschillende
systeem van pakwerkers hanteren. Wellicht iets voor de toekomst.
Penningmeester:
Begroting die voor 2019 is voorgesteld is mooi in de lijn.
5. Begroting 2020
We gaan per jaar bekijken of er een bijdrage van de kringgroepen zal zijn. Begroting 2020 wordt
verder bekeken. Gaan de leden akkoord? Dan wordt de begroting goedgekeurd.
Navragen bij de rondvraag AV vergadering: hoe zit het met de bijdrage van de leden vanuit het HB.
6. Evenementen 2020
Africhting: PAK bij Kgp. De Grensstreek op 18-19 april 2020. Keurmeesters zijn A Hans Hengelman,
B Anja Matecovic en C Ruud van Eck. We gaan kijken voor Gelderse pakwerkers. Koppelwedstrijd bij
Kgp. De Noordink. Datum wordt nog bekend gemaakt. Willen graag in oktober i.v.m. vele
evenementen in september echter reglement geeft aan dat deze in september moet worden
gehouden. Het bestuur gaat dit intern nog even oppakken. Ook zal Kgp. Oldebroek weer de ABC
wedstrijd organiseren op 17 oktober 2020.
Landelijke evenement maar wel in de provincie Gelderland zijn de 1e en 2e pre wedstrijden bij Kgp.
Rivierengebied d.d. 7 en 8 maart 2020 en Kgp. Klein Vosdal d.d. 6 en 7 juni 2020.

NOTULEN
Kynologie: Behendigheidswedstrijd / jonge honden dag. 6-7 juni 2020.
Voorstel clubmatch toe te kennen aan Kgp. Beuningen onder strikte voorwaarden. De vergadering
gaat akkoord dat de clubmatch naar Kgp. Beuningen gaat. Aangegeven wordt dat geen clubmatch
geen optie voor de provincie Gelderland. Datum 21 juni 2020 (reservedatum) gaan we doorgeven aan
het HB aangezien er op 7 juni de 2e pre is. Jonge hondendag van 7 juni 2020 komt dan te vervallen.
Op 7 november 2020 zal de FGK bij Kgp. Slingeland worden georganiseerd.
7. Verslag Algemene Vergadering VDH d.d. 25 mei 2019
Edris heeft tijdens de kringgroepbestuursvergadering het verslag voorgelezen. Het verslag van de
vergadering is te vinden in de notulen van de kringgroepbestuursvergadering van 16 augustus 2019
en is te vinden in het VDH blad. Edris doet alsnog een kort verslag van de vergadering. 23 november
2019 a.s. is de volgende AV vergadering.
8. Behandeling voorstellen in de Algemene Vergadering van de VDH op 23 november 2019
Gerard Besselink: meerjarenplan 2020-2024. Gerard heeft gelezen en hoop op/aanmerkingen. Er
staat geen concreet doel in, geen een meetpunten. Ook de Boete van € 10,00 die vdh aanhaalt mag
juridisch ook niet. Gerard stuurt opmerkingen door die wij tijdens de rondvraag kunnen stellen.
Voorstel pre advies Friesland: wij kunnen hier wel in mee gaan. Karel geeft aan dat de Kringgroepen
de dupe gaan worden. Levert de kringgroepen straks geen geld meer op. Gaan we dit voorstel
afwijzen? Nee! Gaan we niet doen.
Voorstel Universal. Waarom 250 voldoende en geen 270? Is volgens het WUSV reglement. Het leeft
niet bij de showlijnen. Dit zou wel moeten. Op een clubmatch dien je voor het lopende jaar een ZG te
behalen op een clubmatch. Dit om te zorgen dat de juiste honden worden geselecteerd.
Deelnamen NIAK, aanpassing vademecum. Goed voorstel. Afdeling Gelderland zal voor stemmen
tijdens de vergadering.
Afdeling Drente. Vragen voor de rondvraag. Er staan een aantal punten waar het HB antwoord op
mag geven. We zullen dit even gaan afwachten.
Boeteclausule, dit zal waarschijnlijk in de rondvraag weer naar voren komen. Gelderland is ook voor
het afschaffen, juridisch mag dit ook niet.
9. Behandeling voorstellen voor de Algemene Vergadering van de VDH op 30 mei 2020. Deze
moeten 2 weken voor de Provinciale ledenvergadering ingediend zijn bij de secretaris van het
afdelingsbestuur
Er is tot op heden nog niks binnengekomen. Dus er is nog niks te melden.
10. Onderscheidingen
Onderscheidingen worden uitgereikt.
11. WK FCI 2020
De voorzitter kaart aan dat we nog steeds vrijwilligers tekort komen. Dus meld je aan als Kringgroep
of als vrijwilliger tijdens dit evenement.

NOTULEN
12. Rondvraag
Karel. Jonge hondendag komt te vervallen. Kan dit niet een andere datum? Nee staat vast. Kan nu
alleen nog komen te vervallen.
13. Sluiting
Voorzitter sluit de vergadering.
Notulen en verslagen liggen ter inzage bij de secretariaten van de Gelderse kringgroepen of via de
website www.vdhgelderland.nl
Toegang tot deze vergadering hebben VDH leden op vertoon van een geldige VDHlidmaatschapskaart van 2019.
Afdeling Gelderland
Secretariaat E. ter Neuzen
Thebenstraat 10, 6901 BW Zevenaar
E-mail: secretaris@vdhgelderland.nl

