VDH Herstructurering

1. Hoofdbestuur (HB.)
Het hoofdbestuur is belast met de algemene leiding van de VDH.
Het bestuur bestaat uit zeven natuurlijke personen;
o Voorzitter
o Secretaris
o Penningmeester
o Bestuurslid fokkerij, gezondheid en exterieur
o Bestuurslid IPO-sport
o Bestuurslid sport overig en jeugdzaken
o Bestuurslid communicatie, PR en redactie.
Het hoofdbestuur is tevens belast met externe contacten zoals met de
Raad van Beheer, FHV, Commissie Werkhonden, SV, WUSV en VVDH.
Hoofdbestuursleden kunnen geen andere bestuursfunctie binnen de VDH
bekleden. Hoofdbestuursleden maken geen deel uit van commissies, maar
onderhouden wel een intesieve verbinding met de commissieleden.
2. Algemene Vergadering (AV.)
De algemene vergadering is het hoogste bestuursorgaan in de VDH.
De AV kiest de HB leden, stelt statuten, huishoudelijk reglement vast,
neemt besluiten op voorstellen vanuit het HB of vanuit de AV. Stelt de
begroting vast en moet goedkeuring geven aan het gevoerde financiële
beleid.
De AV bestaat uit afgevaardigden van de afdelingen volgens een verdeling
op basis van ledenaantal per afdeling met minimaal 1 bestuurslid en 1
gekozen afgevaardigde. (zie bijlage.)

De AV wordt tenminste gehouden in de maanden mei (jaarverslagen) en
november (begroting en jaarplannen.)
3. Afdelingen
Afdelingen worden gevormd door de leden van een of meerdere
provincies. Voor de verdeling zie bijlage. Provincies met minder dan 150
leden worden samengevoegd bij een naastgelegen provincie. Afdelingen
kunnen ook op eigen verzoek worden ingedeeld bij een naastgelegen
afdeling.
In individuele gevallen kunnen leden op hun verzoek bij een andere
afdeling worden ingedeeld.
Het bestuur van een afdeling bestaat uit tenminste drie en hoogstens vijf
personen. De voorzitter wordt in functie gekozen. Een secretaris,
penningmeester en overige functies worden onderling verdeeld.
Afdelingen ontvangen een jaarlijkse bijdrage op basis van het aantal
leden. Afdelingen houden tenminste een voorjaarsvergadering met
jaarverslagen van secretaris en penningmeester van het afgelopen jaar.
Ook een najaarsvergadering met een jaarplan en begroting voor het
komende jaar.
Afdelingen onderhouden de contacten met hun kringgroepen en
coördineren de evenementen binnen de afdeling. Ook worden provinciale
kampioenschappen georganiseerd.
Afdelingen kunnen voostellen indienen voor de AV.
Op de vergaderingen van de afdelingen worden voorstellen besproken
voor de AV.
Afdelingen zijn geen rechtspersonen.
4. Leden /Kringgroepen.
De leden staan centraal in de VDH. Alle leden kunnen deelnemen aan de
VDH evenementen. Alle Leden vallen onder de provinciale afdeling waar zij
woonachtig zijn en hebben stemrecht op de afdelingsvergaderingen.
Leden worden op de hoogte gehouden via de website, het maandblad en
de nieuwsbrieven.
Leden die ook lid zijn van een kringgroep kunnen gebruik maken van de
faciliteiten in de kringgroep. Kringgroepen bestaan uit een aantal VDH
leden. Kringgroepen zijn zelfstandige verenigingen welke door de VDH
goedgekeurde statuten en huishoudelijk reglement moeten hebben. In de
naam van een kringgroep moet duidelijk zijn dat het gaat om een “VDH
Kringgroep”.
Kringgroepen dienen zich te houden aan besluiten van het HB, AV of de
afdeling.
Kringgroepen dienen jaarlijks voor 1 februari een jaarverslag en ledenlijst
in te dienen bij het afdelingsbestuur en bij het HB.

Bij het niet nakomen van deze verplichting treedt de boeteclausule in
werken en indien nodig kan het HB een erkenning intrekken.
Commissies
Alle commissies zijn zelfstandig. Buiten de Commissie van Beroep kunnen
commissies geen besluiten nemen. Commissies adviseren het hoofdbestuur
gevraagd en ongevraagd. Alle commissies brengen een jaarplan en jaarverslag
uit voor het hoofdbestuur en de Algemene Vergadering.
De commissieleden worden benoemd door het HB.

5. Commissie van Beroep (CvB.)
Deze commissie is onafhankelijk en bestaat uit vijf natuurlijke personen.
De leden worden op voorstel van de commissie door de AV voor
onbepaalde tijd benoemd. Leden van de commissie mogen geen andere
bestuursfunctie of commissiefunctie bekleden binnen de VDH. De leden
van de commissie behoeven geen VDH lid te zijn.
Tegen beslissingen van de commissie staat geen beroep open.
6. Kas- en begroting bewaking commissie.
Deze commissie bewaakt periodiek de lopende begroting en brengt verslag
uit aan het HB.
Jaarlijks controleert de commissie de jaarstukken van de penningmeester
en adviseert de AV tot het al dan niet dechargeren van het HB.
De commissie wordt benoemd door de AV.
7. Centrale Administratie (= geen commissie).
De taken van deze administratie kunnen door het HB aan personen of
bedrijven worden toegewezen, maar blijven ter verantwoording van het
HB. Ook kan het HB besluiten om één of meerdere van deze taken uit te
laten voeren door HB leden en/of commissieleden.
Taken;
o Ledenadministratie
o Financiële boekhouding
o ICT
o Administratie en registratie fokgeschiktheid, pup bemiddeling etc.
o Administratie en registratie examens en wedstrijden
o Administratie en registratie clubmatches
8. Fokkerij, Gezondheid, en Exterieur.
Deze commissie bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf personen.
Binnen de commissie wordt een voorzitter en een secretaris aangesteld
niet zijnde een HB-lid.
De commissie is belast met de organisatie van de KCM, projecten
gezondheid en welzijn, Liefhebbersdag, Rasexamen, Vertrouwensarts.

De commissie adviseert over keurmeester en pakwerker uitnodigingen
voor de KCM.
9. Sport IPO.
Deze commissie bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf personen.
Binnen de commissie wordt een voorzitter en een secretaris aangesteld
niet zijnde een HB-lid.
De commissie brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het HB alles
betreffende de IPO-africhting.
De commissie is belast met de organisatie van selectie wedstrijden,
kampioenschappen, team selecties, opleiding, begeleiding en beoordeling
van pakwerkers, spoorleggers en spooruitzetters.
10.
Sport overig en Jeugd.
Deze commissie bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf personen.
Binnen de commissie wordt een voorzitter en een secretaris aangesteld
niet zijnde een HB-lid.
Onder deze commissie vallen nu Agility (Behendigheid) en Jeugdzaken.
Ook nieuwe takken van hondensport vallen onder deze commissie
(Herding, Flybal, Wandeldagen, Canicross, Obedience etc.).
11.
Juridische zaken/ Service Desk.
Deze commissie bestaat uit drie personen. Een van de leden treed op als
voorzitter en een lid als secretaris.
De commissie brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het HB.
De commissie adviseert of bemiddeld tussen leden of organen binnen de
VDH. Een van de commissieleden zal bij voorkeur een juridische opleiding
hebben genoten. De commissie kan geen bindende uitspraken doen.
12.
PR, Communicatie, maandblad.
De commissie heeft tot taak de communicatie binnen en buiten de VDH.
Zoals persberichten, ras- en verenigingspromotie op evenementen en
voorlichting. Ook de redactie van het maandblad en de digitale Nieuwsbrief
vallen onder deze commissie.
Zie ook blz. 12 van het eindrapport herstructurering.
13.
Sponsoring.
Deze commissie bestaat uit drie personen. De commissie draagt zorg voor
acquisitie van sponsoren en adviseert het HB over besteding van de
sponsorinkomsten.

Bijlage uit eindrapport Herstructurering
Om tegemoet te komen aan een democratisering van de AV en een reducering
van het aantal leden in de AV zou voor de afvaardiging naar de AV een sleutel
kunnen worden gehanteerd van 1 lid per 250 leden (naar boven afgerond) met
een minimum van 2 afgevaardigden (1 PB-lid en 1 gekozen AV-lid.)
Maximaal aantal afgevaardigden per afdeling is vijf.
Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Noord Holland
Zuid Holland/ Utrecht
Zeeland
Noord Brabant
Limburg
Totaal

2015
194
249
174
370
642
433
818
144
642
306

2016
190
236
184
358
640
409
790
136
612
279

afgerond
250
250
250
500
750
500
1000
250
750
500

AV
2
2
2
3
4
3
5
2
4
3
30 leden

Bij een even aantal gelijke verdeling tussen bestuursleden en gekozen leden.
Bij een oneven aantal gaan bestuursleden voor. Een gekozen lid kan zich laten
vervangen door een bestuurslid.
Vervolg
o De Algemene Vergadering kan op 27 mei 2017 een eerste reactie geven
op dit plan.
o Voor de definitieve verwerking/ aanpassingen moeten reactie schriftelijk
worden ingediend bij de secretaris voor 1 september 2017.
o Afhankelijk van de reacties/ aanpassingen zal het hoofdbestuur in het
najaar 2017 of voorjaar 2018 de Algemene Vergadering het plan laten
vaststellen.
o Daarna kunnen de statuten en huishoudelijk reglement worden aangepast
en vastgesteld door de Algemene Vergadering.

Jos de Gouw
Secretaris VDH

