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Afgevaardigden voor afdeling Limburg t.b.v. de
Algemene Ledenvergadering van de V.D.H.
Mart Kessen en Ron Cox
27 mei 2017
Wijchen, zaal Verploegen

De heer Ron Cox doet, als gekozen afgevaardigde voor de Afdeling Limburg, hierbij
verslag van de door hem (in aanwezigheid van Limburgs PB-lid Petra Dijkstra)
bijgewoonde Algemene Ledenvergadering van de V.D.H. op 27 mei 2017. Ten
behoeve van de uitwerking van dit verslag zal de agenda van de AV gehanteerd
worden. Mart Kessen (andere afgevaardigde) en Peter Snijders (voorzitter PB)
hebben zich afgemeld voor deze AV.
1. Opening
Een hartelijk welkom door de voorzitter aan alle afgevaardigden, ereleden en overige
aanwezigen.

Voorzitter blikt kort terug op seizoen 2017: inmiddels al diverse PAK’s geweest en
ook al 2 hoofdevenementen. Pre selectie wedstrijd en NKK.
De voorzitter maakt dan diverse algemene opmerkingen over evenementen en
Afdelingskwesties. Zorgpunt is een aantal vacatures in de diverse afdelingen en de

opkomst tijdens de afdelingsvergaderingen.
De nieuwe afgevaardigden stellen zich kort voor aan de AV.

2 ingekomen stukken en mededelingen
Posters en stickers af te halen bij Hans van Erven.
Maud Diemer is druk met promotie WUSV en regionale publiciteit.

3 Notulen AV 26.11.16
Een enkele tekstuele opmerking t.a.v. notulen. Notulen worden vastgesteld.

4 Werk- en besluitennota
Alle punten zijn afgewerkt; nog een enkele opmerking uit de zaal.

5 stand van zaken herstructurering
Concept rondgestuurd aan alle afdelingen; afdeling Zuid Holland gaf ook al een
schriftelijke reactie. Andere reacties zijn nog welkom; schriftelijk tot 1 september 2017 bij
de secretaris HB. In de vergadering wordt er ook vast ruimte gelaten om - per afdeling een reactie af te geven.

Na 1 september wordt het concept met alle input vanuit de Afdelingen aangepast en
opnieuw rondgestuurd naar alle Afdelingen zodat dat concept in de najaarsvergaderingen
van de Afdelingen besproken kan worden.
HB heeft afscheid genomen van Sesam Academy; vraag van afdeling Friesland
hieromtrent wordt daarmee bevestigd; het gaat er ook om dat het concept eigenlijk niet in
lijn ligt met advisering van de Sesam Academy.

6 jaarverslagen
Geen jaarverslag van de Servicedesk: dat klopt want die bestaat niet meer / is
opgeheven.
De diverse jaarverslagen worden blad-gewijs door gelopen; enkele vragen worden nog
gesteld en vervolgens worden de jaarverslagen akkoord bevonden.

7 verslag kascontrole
Advies aan de AV om decharge te verlenen hetgeen ook gebeurd in de vergadering.

8 benoeming kascontrole
De zittende leden worden weer benoemd.

9 commissie van beroep
Kort verslag van lopende zaak door dhr. Van Dorp.

10 bestuursverkiezing
Hans van Erven en Maud Diemer worden herkozen. Ingrid Bos wordt gekozen/benoemd
tot HB lid (waar Trijntje Greven aftreedt).
Ingrid zal dan overigens als voorzitter van Kgr. De Ypelaar aftreden (hetgeen een
voorwaarde is om tot HB lid gekozen te kunnen worden).

Marc Dhooge (voorzitter) zal in mei 2018 aftredend zijn en stelt zich dan ook niet meer
verkiesbaar.
Plan toekomstig HB: Toine Jonkers zal dan voorgedragen worden als voorzitter en Jo van
Schijndel als Commissaris Africhting.
Dhr. Jonkers zal dan dus toch niet aftreden als HB lid, hetgeen eerder (door hem) wel
aangekondigd werd.

11 voorstel aanpassing wedstrijdreglement
Na enig debat in de vergadering wordt besloten om het voorstel terug te trekken: in
voorkomende gevallen zal het HB in samenspraak met CBA en CBK beslissen.

12 + 13 + 14 + 15
WUSV: stavaza en aanverwante zaken.
E.e.a. Loopt voorspoedig en volop: veel werk verzet en komen nu in de finesses.
Site (wusv.nl) is zo goed als helemaal gevuld, in 3 talen.

IPO reglement wordt begin 2018 verwacht om dan in te gaan per jan. 2019. Stokslagen
zullen onderdeel blijven van afdeling C, evenals het werpen (in plaats van het
wegbrengen) van het apporteerblok bij afdeling B.

16 Rondvraag
Een enkele vraag en mededeling passeren nog de revue.

17 sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 12.45 uur

Er wordt geluncht waarna om 14.00 uur de boekpresentatie plaatsvindt - Eeuw(ig) VDH;
een boek in het kader van het honderdjarig bestaan van de VDH.

