Jaarverslag 2016 van de secretaris.
1. Inleiding
Hierbij bieden wij door het hoofdbestuur en de commissies opgestelde
jaarverslagen over 2016 aan.
2. Doel, doelgroep (gebruikers), beoogd resultaat
Doelgroep is de Algemene Vergadering van de VDH en daarmede alle
afdelingen, kringgroepen en individuele leden.
Beoogd resultaat is inzicht te geven in de gang van zaken over het
afgelopen verenigingsjaar.
3. Looptijd
Van 1 januari 2016 t/m 31 december 2016.
4. Activiteiten en behaalde resultaten.
De leden.
Het totale aantal leden per eind 2016 kunt u terugvinden in het statistisch
overzicht.
De volgende spelden van verdienste zijn in 2016 uitgereikt;
De speld van verdienste in zilver voor Jo den Brok uit Roermond en Jan
Minnema uit Leeuwarden.
De spel van verdienste met diamant voor Adrie van Dalen uit Nijmegen en
Ben Ekhart uit Schildwolde.
In 2016 zijn zes leden op eigen verzoek overgeschreven naar een andere
provinciale afdeling.
In het jaarverslag 2015 is vermeld de schorsing van dhr. Blenkers. Naar
aanleiding van een besluit van de Tuchtcommissie voor de Kynologie en
een advies van de Commissie van Beroep heeft het hoofdbestuur het
lidmaatschap van betrokkene per 20 september 2016 opgezegd.
De afdelingen.
Ook nu was de VDH onderverdeeld in 10 provinciale afdelingen namelijk;
Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Holland,
Zuid-Holland-Utrecht, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.
Het is voor sommige afdelingen een probleem om alle functies te
bezetten.
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Het tijdig ontvangen van de advertenties en planningen blijft moeizaam
gaan en kost veel extra werk voor de secretaris en de redactie.
Voor informatie over de afdelingen wordt verwezen naar de jaarverslagen
van de afdelingen.
Hoofdbestuur.
Het hoofdbestuur is in 2016 ongewijzigd gebleven. De functies waren;
Voorzitter
Marc Dhooge
Secretaris
Jos de Gouw
Penningmeester
Hans van Erven
Commissaris kynologie
Peter Nefs
Commissaris africhting
Toine Jonkers
HB lid PR en Communicatie Maud Diemer
HB lid juridische zaken
Trientje Greven
Secretariaat.
Het secretariaat is het aanspreekpunt voor het hoofdbestuur. Het
overgrote deel van de post komt per email binnen. Ook voor de uitgaande
stukken wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van email om de kosten
te besparen. In 2016 zijn door de secretaris geregistreerd 200 ingekomen
stukken en 67 uitgaande stukken. Geregistreerde stukken zijn die brieven
of email welke belangrijk zijn voor informatie en/of behandeling.
Daarnaast zijn er ook veel ingekomen email en verzonden email welke
worden afgewerkt/ beantwoord maar niet worden geregistreerd. De
meeste worden door de secretaris afgewerkt en ter kennisname aan de HB
leden gebracht.
Vergaderingen.
De Algemene Vergaderingen werden gehouden op 28 mei en 26 november
2016. Voor detailinformatie wordt verwezen naar de notulen van deze
vergaderingen.
Het hoofdbestuur vergaderde op 3 februari, 30 maart, 25 mei, 17
augustus, 12 oktober en 23 november te Wijchen. Van deze zes
vergaderingen zijn er vijf ook bijgewoond door de Sesam Academy in
verband met de herstructurering. Op 26 oktober was er een overleg van
het hoofdbestuur met leden van de Commissie Herstructurering en
voorzitters van de provinciale afdelingen.
Op 12 oktober was er een vergadering waarbij een delegatie van de
Commissie Werkhonden aanwezig was. Hierbij worden lopende zaken
en/of knelpunten besproken.
Commissies.
De VDH kende in 2016 de volgende commissies;
• Commissie bijstand kynologie (CBK) bestond in 2016 eerst uit
bestaande uit Peter Nefs, Yvonne Verschoor, Romy Vondenhoff-
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Snijders, Mark Wisman, Adrie Phoelich en ondersteund door Truus
Spaas.
Op verzoek van de Commissaris Kynologie is per 1 november een
nieuwe Commissie Bijstand Kynologie benoemd en bestaat nu uit
Yvonne Verschoor (ZHU), Pamella Schipper (Zld), Rosemarie NefsHartogs (NB) en Jan van Weersch (L.) De CBK wordt nog steeds
ondersteund door Truus Spaas en voor de statistiek door Harry
Dankers.
Voor details wordt verwezen naar het jaarverslag van de CBK.
• Commissie bijstand africhting (CBA) bestaande uit Toine Jonkers,
Arien Veltman, Robbie de Jong, Ad van Yperen en Ben van Swaaij.
Voor details wordt verwezen naar het jaarverslag van de CBA.
• De Redactie Commissie wordt ad interim waargenomen door het
Hoofdbestuurslid lid Maud Diemer.
Voor details wordt verwezen naar het jaarverslag van de redactie..
• De Werkgroep Behendigheid bestaand uit Ada Middelkoop en Janet
van Steenis. HB contactpersoon is Hans van Erven.
Voor details wordt verwezen naar het jaarverslag van de
behendigheid..
•

De Jeugdcommissie bestaande uit Anja Boonemmer en Ingrid
Sanders. Helaas is het commissielid Michel Bos op 6 maart op 40jarige leeftijd overleden. HB contactpersoon is Marc Dhooge.
Voor details wordt verwezen naar het jaarverslag van de
jeugdcommissie.

• De commissie van beroep bestaande uit Mr. Jan van Dorp, Mr. P.
Eikelenboom, Mr. M. Pitstra, Drs. N. Speelman en dhr. Ruud van
Eck.
Voor details wordt verwezen naar het jaarverslag van de Commissie
van Beroep.
• De sponsorcommissie bestaand uit Wim van Dijk, Marc Dhooge,
Hans van Erven en Chris Bierman.
• Stuurgroep WK 2017. In eerste instantie was deze stuurgroep
samengesteld uit de volgende personen;
✓ Ton van Oirschot (Algemene Coördinatie)
✓ Hans van Erven (Financiën en externe contracten)
✓ Toine Jonkers (Technische leiding en wedstrijdleiding)
✓ Cees Duyndam (Crew en logistiek)
✓ Trientje Greven (Algemeen secretaris)
✓ Ada Middelkoop (Agility en finance control)
✓ Maud Diemer (PR en coördinatie secretariaten)
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Nadat enkele leden zich hebben teruggetrokken is de Stuurgroep op
dit moment als volgt samengesteld.
✓ Toine Jonkers (Algemene Coördinatie)
✓ Hans van Erven (Financiën en externe contracten)
✓ Ben van Swaaij (Technische leiding en wedstrijdleiding)
✓ Lisette Schafrat (Crew en logistiek)
✓ Chantal Sneijkers (Algemeen secretariaat stuurgroep)
✓ Ada Middelkoop (Agility en finance control)
✓ Maud Diemer (PR en coördinatie secretariaten)
Voor dit WK is aparte website beschikbaar in het Nederlands, Duits
en Engels.
•

Commissie Herding van de Raad van Beheer. Namens de VDH maakt
Ingrid Schouteet-Faas deel uit van deze werkgroep.

Correspondentie.
Naast de correspondentie zoals genoemd onder het secretariaat wordt
contact onderhouden (vooral per email) met;
o
o
o
o
o

Interne correspondentie met afdelingen, kringgroepen en leden.
Raad van Beheer op Kynologisch Gebied,
Federatie van herdershonden- en veedrijverclubs (F.H.V),
Commissie Werkhonden
Werkhondenraad

Internationaal wordt vooral contact onderhouden met;
o Weltunion der Vereine für Deutsche Schäferhunde (WUSV),
o SV in Duitsland
o VVDH in België.
De jaarlijkse WUSV vergadering is op 5 September gehouden te Nürnberg.
De VDH was vertegenwoordigd door de voorzitter Marc Dhooge en het HB
lid Maud Diemer. Tijdens deze vergadering is een presentatie getoond
voor het WUSV WK 2017 te Tilburg.
Na het WUSV africhtingskampioenschap in Finland werd op 10 oktober een
vergadering bijgewoond door Toine Jonkers.
5. Financiën
Voor de financiën wordt verwezen naar het jaarverslag van de
penningmeester.
6. Vooruitblik.
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Het Hoofdbestuur is druk bezig met de activiteiten gedurende het
jubileumjaar 2017. Naast het WUSV WK 2017 is dat de KCM met
Liefhebbersdag en de presentatie van het jubileumboek Euw(ig) VDH. Ook
wordt nog iets georganiseerd voor de officiële herdenking op 4 november.
Ook de herstructurering heeft nog de aandacht. Door het jubileum is de
prioriteit iets verlegd, maar ook dit moet doorgang vinden.
Tenslotte moeten ook de normale hoofdevenementen en evenementen de
aandacht krijgen die ze verdienen. Dat is ook de reden dat niet alle
hoofdbestuursleden in de Stuurgroep WUSV 2017 zitten, ook het normale
werk in de VDH moet gewoon doorgaan.
7. Opmerkingen en knelpunten
De Herstructurering moet nog verder uitgewerkt worden. Er ligt een
eindrapport van de werkgroep en adviezen van de Sesam Academy. Het
hoofdbestuur zal hieruit keuzes moeten maken en deze voorleggen aan de
Algemene Vergadering.
Het Hoofdbestuur is nog steeds dringend op zoek naar een redacteur voor
het maandblad.
8. Bijlagen
Verslagen
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

van;
De commissaris kynologie.
De commissaris africhting.
De werkgroep behendigheid.
De jeugdcommissie.
De redactiecommissie.
De commissie van beroep.
De penningmeester.

Tot slot willen wij u als AV leden, onze commissieleden, provinciale en
kringgroepbesturen en al die vrijwilligers bedanken voor hun inzet en
betrokkenheid bij de VDH.
Namens het hoofdbestuur van de VDH,
A.J. de Gouw secretaris
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