Voorjaarsvergadering VDH Limburg
Notulen 28 maart 2017
4 PB leden aanwezig.
10 leden aanwezig
PB leden : Peter Snijders, Romy Snijders, Petra Dijkstra, Wiell Didden.
leden: Mart Kessen, Jo Dassen, Jos de Gouw, Peter Lempers, Christa Smeets, Ronny Cox,
Twan Sanders, Raymond van Geesink, Maria Kusters, Wendy Kusters.
PB leden afwezig bij melding:
Mark Scheffer, Linda Borghans, Edmond Kleikers.
Leden afwezig bij melding:
Greg Sipsma, Lucie Vos, Thei Janssens, Hannie Janssens, Jan van Weersch, Mariëtte van Weersch,
Sjef Schaeken, Hettie Daniëls, Jo den Brok, Annie den Brok.
1

Opening:

Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
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Notulen najaarsvergadering 2016
Jos de Gouw geeft aan deze niet te hebben ontvangen. Wiell belooft deze alsnog naar Jos toe te sturen.
Notulen najaarsvergadering zijn goedgekeurd.
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Ingekomen en uitgaande stukken
Enkel een schrijven ontvangen van Commissie werkhonden: Voorzitter lees deze brief voor.
In deze brief wordt gezegd dat de RSV 2000 geen deel meer uitmaakt van de FCI.Raad van beheer
keurmeesters mogen dan ook niet meer keuren bij de RSV 2000 en de behaalde certificaten bij RSV
2000 verenigingen zijn niet geldig als zij zijn gekeurd door een RSV 2000 keurmeester.
Deze mededeling heeft ook op de VDH site gestaan.
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Mededelingen
Secretaris leest de afmeldingen voor van de leden die zich hebben afgemeld voor de vergadering
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Jaarverslagen
De jaarverslagen worden kort besproken.
Secretaris
De secretaris geeft aan dat het wellicht niet zinvol is de verslagen staande de vergadering voor te
lezen.
Hij vat in het kort het jaarverslag samen van het secretariaat.
Hij geeft vervolgens aan dat alle zaken die van belang zijn per mail reeds zijn doorgestuurd naar de
kringgroepen.
Jos de Gouw geeft aan niet als afgevaardigde van de VDH maar als VDH lid aanwezig te zijn op de
ledenvergadering en wil dit in de toekomst ook als zodanig vermeld zien.

Penningmeester
Romy leest het verslag van Edmond voor omdat Edmond om gezondheidsredenen niet aanwezig kan
zijn.
Kort wordt aangegeven wat de financiële positie is van de VDH Limburg. Deze ziet er gezond uit.
Kascontrole commissie
Inmiddels heeft de controle door de kascommissie plaatsgevonden. Hierbij is door de commissie
aangegeven dat de boekhouding c.q. financiële verantwoording akkoord is bevonden en er goed uit
ziet.
Ronny Cox leest vervolgens het verslag van de kascommissie voor, waarin hij aangeeft dat bij controle
is gebleken dat de financiële boekhouding van de provincie correct en met grote zorg en
nauwkeurigheid is uitgevoerd.
Commissaris Kynologie
Romy geeft kort aan welke onderwerpen zij heeft opgenomen in het verslag. Zij haalt hierbij aan dat er
in 2016 geen FGK was in Limburg en geeft aan dat dat wel een groot gemis was. Positief was, dat we
met groot succes in 2016 voor de tweede keer het KCM organiseerden en in 2017 weer voor de derde
keer. Zij spreekt de hoop uit dat we in 2017 weer een mooi jaar zullen hebben op kynologisch gebied.
Haar uitvoerige verslag zal worden verstuurd naar de kringgroepen.
Commissie Africhting
Peter leest het verslag voor van het CBA 2016 voor . Dit is in tegenstelling met voorgaande jaren een
vrij kort verslag. Dit verslag werd opgesteld door Greg Sipsma en Raimond van Geesink.
Tevens werd een aanvulling op dit verslag samengevat betreffende de pakwerkers cursus in 2016.
Betreffende alle verslagen waren geen vragen of opmerkingen vanuit de leden.
6
Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar Peter Snijders en Petra Dijkstra
Aangezien er geen tegenkandidaten zijn wordt de vergadering gevraagd te stemmen voor of tegen het
behouden van de functies en bestuursleden.
Alle leden stemmen voor.
Op de vraag naar Jos de Gouw, hoe lang het PB nog zal blijven bestaan, suggereert Jos dat het PB ook
na de hervorming zal blijven bestaan.
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Verkiezing afgevaardigden Algemene Vergadering
Aftredend en herkiesbaar Mart Kessen
Aftredend en herkiesbaar Ronny Cox
Jos de Gouw merkt op dat er elk jaar maar één aftredend en herkiesbaar hoef te zijn.
Wie als laatste gekozen is blijft automatisch zitten tot het jaar daar op.
Beide afgevaardigden zijn tegelijk aangesteld. Aangezien er geen tegenkandidaten zijn worden beide
ook weer verkozen.
8
Kascontrole commissie
Momenteel Twan Sanders en Ron Cox. Er is momenteel geen reserve. Twan en Ron blijven controle
commissie en Christa Smeets heeft zich aangemeld als reserve. Op deze manier kan in volgende jaren
de roulatie weer plaatsvinden.
9
Verslag AV 28-11-2016
Verslag is rondgestuurd en goedgekeurd.
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Behandeling voorstellen AV 27 mei 2017
Voorstel betreffende wel of niet deelname van een rashond die geen FGK kan krijgen. Dit voorstel is
teruggetrokken en nu verder verwerkt. Diverse toelichtingen worden heen en weer gegeven door Jos
de Gouw en Raymond van Geesink. In de discussie werd duidelijk dat het puur gaat om de deelname
bij het NIAK van een hond die wél ras-typisch maar niet aangekeurd kan worden maar wel een
stamboom hebben.
Mart vraagt hoe te reageren op de AV namens de prov. Limburg op de argumenten die op de AV
worden uitgelegd. Op de vraag of een Hond die wél ras-typisch is met stamboom maar niet
aangekeurd zijn mee te mogen doen aan het NIAK, stemmen alle leden voor.
11
Behandeling voorstellen AV 25 november 2017
Er zijn geen voorstellen binnengekomen.
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Rondvraag
Jos de Gouw. Jos vraagt om alle informatie overzichtelijk op de website te zetten.
Een en ander zal met Edmond worden besproken.
Tevens vraagt Jos voor een andere locatie voor de provinciale vergadering i.v.m. de zeer indringende
geluidshinder van muziekkorpsen in repetitie
Het voorstel wordt besproken dit in een roulatiesysteem te gaan doen in de kantines van de
kringgroepen.
Rondvraag wordt afgesloten met de aanmoediging van Ron Cox om aanwezig te zijn op het PAK
mede door het lage aantal deelnemers. De gehele vergadering is het er over eens dat dit evenement
gedegen ondersteund dient te worden door deelnemers en bezoekers.
Peter Lempers vraagt aansluitend hoeveel leden de VDH telt in Limburg.
Bij een snelle telling komt Wiell uit op ca 250 leden. Waarvan ca 150 lid zijn van een kringgroep.
Peter haalt aan dat het jammer is dat leden die geen kringgroeplid zijn geen info krijgen per mail.
Peter Snijders sluit de vergadering om 21.10uur

