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Hannie Schippers 
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Afmeldingen: Tamara Gonzalez, Dirk Jansen, René Kamp 
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1. Opening/mededelingen 

Aad opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

De partner van Bea de Jager is als gast aanwezig. De voorzitter vraagt of er bezwaar is tegen 20 

zijn aanwezigheid. Er zijn geen bezwaren. 

 

Aad vraagt of er nog aanmeldingen zijn voor een bestuursfunctie. Er zijn geen aanmeldingen 

ontvangen. 

 25 

2. Ingekomen post 

Er zijn geen ingekomen stukken.  

 

3. Notulen ALV  d.d. 26 april 2017 

Tekstueel en n.a.v.: geen opmerkingen.  30 

De notulen worden ongewijzigd goed gekeurd en vastgesteld. 

 

4. Jaarverslagen 2017 

De secretaris doet verslag over de bezigheden van het bestuur in 2017.  

Vervolgens doet Anja namens Dirk verslag van de ringtraining. De dinsdagavonden zijn redelijk 35 

bezocht maar er zijn minder cursisten dan voorheen. De showtrainingen op woensdag zijn 

helemaal gecancelled. De realiteit blijft achter bij de verwachtingen. Wendy geeft aan dat in 

Rotterdam ook showtraining gegeven wordt en dat het afnemen van de cursisten wellicht hier 

mee te maken heeft.  

 40 
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Hoopers trainingen gaan goed. Als de cursisten net beginnen is het even wennen, maar daarna 

vindt men het erg leuk.  Bea geeft aan dat de kennismakingslessen leuk waren en dat dit voor 

haar aanleiding was te komen trainen. In 2018 zijn er meer aanmeldingen van buiten gekomen. 

 

Na Anja doet Hedy verslag over de gehoorzaamheidstrainingen in het afgelopen jaar.  5 

Aad doet verslag over de behendigheid en Wendy namens de kantinemedewerkers. 

 

Alle verslagen zijn te allen tijde op verzoek op het secretariaat in te zien. 

 

5. Jaarverslag penningmeester 2017 10 

De penningmeester geeft een toelichting op het financieel verslag over 2017 en de begroting 

2018. Opbrengsten vanuit lidmaatschappen en cursussen alsmede de kantine opbrengsten zijn 

wederom gedaald.  

Anja geeft ruime uitleg over de balans en begrotingsoverzichten. 

 15 

Ben de Graaf vraagt of als de vereniging de bijdrage aan de NCS opzegt we dan geen 

sportvereniging meer zijn? 

Dit was in het verleden, 20 jaar geleden, wel zo. De NCS zegt de mensen tegenwoordig helemaal 

niets meer. Het is geen soort KNVB dus het heeft geen meerwaarde voor de vereniging m.u.v. de 

verzekeringen, wat nog verder uitgezocht moet worden alvorens het lidmaatschap opgezegd 20 

wordt.  

Het gaat niet slecht met de vereniging, maar ook niet echt goed. Het ledenaantal loopt wat 

terug, maar dit is helaas bij veel verenigingen het geval. 

 

Louis Blokhof vraagt wat het lidmaatschap Cynophilia (valt onder de Raad van Beheer) kost. Dit 25 

kost niet veel, ongeveer 100 euro. Leden kunnen dan via de vereniging een startlicentie 

behendigheid aanvragen.  

 

Er zijn geen verdere vragen vanuit de leden.  

 30 

6. Verslag kascontrolecommissie over het boekjaar 2017 

René Kamp en Monic Verschoor hebben namens de kascommissie de boekhouding gecontroleerd 

en hebben geen onregelmatigheden kunnen constateren. 

De aanwezige leden verlenen het bestuur décharge over het gevoerde beleid over 2017. 

De nieuwe kascontrolecommissie bestaat uit René Kamp en Ben de Graaf. Als reservelid wordt 35 

aangewezen El Berger. 

Alle aanwezigen gaan hiermee akkoord. 

 

7. Toestemming aan het bestuur verhoging cursusgelden 

Anja vraagt toestemming om het tarief van de losse lessen ringtraining te verhogen van € 6 naar 40 

€ 7,50. De aanwezigen hebben geen bezwaar tegen de verhoging van de losse lessen ringtraining. 

 

8. Toestemming voor het doen van bijzondere uitgaven in 2018 

Er staat nog een reservering. Het bestuur vraagt toestemming voor een reservering van € 3000 

voor bijzondere uitgaven buiten de reserveringen van het voorgaande jaar.  45 

De leden gaan akkoord met het voorstel voor het doen van bijzondere uitgaven. 

 

9. Aftreden/benoeming nieuwe bestuursleden 

Aad geeft aan dat dit zijn laatste termijn is als voorzitter. Zonder tegenkandidaten worden de 

aftredende bestuursleden weer herkozen.  50 
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10. Privacy beleid 

Ronald heeft samen met Anja gewerkt aan het privacy beleid. Dit beleid staat ook vermeld op de 

website. Dit is opgelegd vanuit de overheid per 25 mei 2018. Men moet weergeven wat men doet 

met de gegevens van de leden en waarom. Wie dit wil kan het beleid ook schriftelijk krijgen. 5 

Iedere nieuwe cursist krijgt het privacy beleid uitgereikt.  

Er zijn geen vragen vanuit de leden.  

 

11.  Rondvraag 

Anja vraagt namens René Kamp of het mogelijk is een afscheiding te plaatsen tussen de twee 10 

groepen die bezig zijn op de donderdagavond. René zou ook graag nieuwe waaiers voor de paaltjes 

aangeschaft zien. 

Tevens stelt hij voor een vachtverzorgingsavond voor geïnteresseerden te organiseren. Dit is een 

leuk idee en zou bijvoorbeeld met Corine Mak besproken kunnen worden. 

 15 

Anja zoekt vrijwilligers om de planten op het terras, veld en ingang parkeerterrein te verzorgen 

(een zogenaamde “groene vingercommissie”). Wellicht iets voor de nieuwsbrief? Ben de Graaf 

meldt zich aan. 

 

René Kamp stopt aan het eind van dit seizoen met les geven behendigheid. 20 

Louis Blokhof vraagt wat Anja verstaat onder sponsors? Kan een bedrijf bijvoorbeeld een bord 

plaatsen? Ja, bedrijfsvermeldingen kunnen geplaatst worden op facebook en de website. Er 

kunnen ook borden binnen het terrein geplaatst worden en er kan kleding met een bedrijfsnaam 

door de trainers worden gedragen. 

 25 

Aangegeven wordt dat het oude behendigheidsparcours (René/Lenie) erg zwaar (in gewicht) is. 

Zou hiervoor ook een platte kar aangeschaft kunnen worden zoals voor het parcours van Aad. Er 

zal op marktplaats gezocht worden naar een transportkar. Indien er niets gevonden wordt, zal 

een nieuwe kar worden gekocht.  

 30 

Louis Blokhof meldt zich aan voor het jubileum evenement en geeft aan dat hij ook graag de 

instructeursopleiding behendigheid zou volgen. 

 

12. Sluiting 

Er zijn geen verdere punten voor de rondvraag. De voorzitter bedankt iedereen voor zijn 35 

aanwezigheid en inzet en sluit om 21.30 uur de vergadering. Hij nodigt de aanwezigen uit voor een 

drankje op kosten van de vereniging. 
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