Notulen algemene ledenvergadering VDH afdeling Limburg
Datum: 19 november 2018
Aanwezige bestuursleden
Bestuur: Peter Snijders, Wiell Didden,
Leden: J. de Gouw, P. Rijks, I. Rijks, J. Brummans, C. Smeets, R.Cox, H.Daniëls, J. Schaeken.
8 aanwezige leden en 2 aanwezige PB-leden.

Afgemeld:
J. van Weersch, M. van Weersch, G. Stobbe, M.Kusters, W.Kusters, A. den Brok, J. den Brok,
J.Janssen, E. Kleintjes, R. Snijders, L. Borgmans, L. Christis, M.Scheffer, D. van Nieuwenhoven.
1) Opening vergadering;
De voorzitter, Peter Snijders, opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. In
zijn opening deelt Peter mede dat er veel zieken zijn en daarom het bestuur dan ook minimaal
vertegenwoordigd is. John Brummans vraagt of de vergadering dan wel door kan gaan maar daarop
antwoord de voorzitter dat dit gewoon kan.
Alvorens de vergadering wordt voortgezet, wordt er eerst een minuut stilte ingelast om Jo den Brok
die op donderdag 15 november is overleden te gedenken. Peter ligt toe dat Jo vele jaren actief is
geweest binnen de hondensport en de VDH. Ron Cox geeft kort aan wat de planning is betreffende
de uitvaart van Jo. De uitvaart vindt plaats in en om de kantine van kringgroep Midden Limburg.
Jos de Gouw geeft aan dat namens het hoofdbestuur van de VDH Jo van Schijndel aanwezig zal zijn.
2) Notulen voorjaarsvergadering;
De notulen zijn rondgestuurd. Er zijn geen op of aanmerkingen. Piet Rijks merkt op geen notulen
gekregen te hebben. Wiell antwoord daarop dat ze naar alle kringgroepen verstuurd zijn en geen
mailadressen heeft van individuele leden. Zodoende komt deze informatie dan ook niet terecht bij
leden die geen kringgroep lid zijn. Na het afgeven van het mailadres van Piet wordt de vergadering
voortgezet.
3) Ingekomen en uitgaande stukken;
Alle inkomende en uitgaande stukken, voor zover van toepassing, zijn door de secretaris per mail
naar de diverse kringgroepen verzonden. Op de in- en uitgaande stukken zijn door de vergadering
geen op of aanmerkingen.
4) Mededelingen;
Peter haalt aan dat Edmond Kleikers na het ontvangen van een zeer slecht bericht omtrent zijn
gezondheid heeft aangegeven per direct te willen stoppen met zijn functie als penningmeester. De
kringgroepen hebben van de secretaris een mail ontvangen met het verzoek te zien of er binnen hun
groep geschikte kandidaten zijn voor deze functie. Tevens haalt Peter aan al eerder kenbaar te
hebben gemaakt dat ook hij de wens heeft te stoppen als voorzitter van het provinciaal bestuur.
De mededeling is dan ook dat er twee belangrijke functies open staan binnen het PB.
Peter geeft verder aan dat hij de hoop heeft dat zich misschien eens wat jongere personen zouden
aanmelden.
Ron Cox reageert hierop en geeft aan het idee te hebben dat het min of meer trekken aan een dood
paard is. Dit omdat er een duidelijke teruggang van interesse zichtbaar is. Toch zegt Ron respect te

hebben voor de inzet van het PB en ziet zijn aanwezigheid dan ook als een vorm van respect naar het
PB toe. Peter haalt aan dat toen het huidige bestuur het overnam er veel meer leden op de
vergaderingen aanwezig waren. Echter in die tijd waren er ook veel dingen aan de hand.
Nu, aldus Peter, zijn er weinig problemen en dat zie je ook terug in de presentie op de
ledenvergadering. Toch haalt Ron aan dat dit ook te maken heeft met de interesse die we naar elkaar
toe hebben en de sport in zijn algemeenheid. Hij haalt aan dat zaterdag de AV is en ook daar weer
dezelfde mensen zijn die ook deze avond aanwezig zijn. De vraag is dan ook bestaat de VDH Limburg
dan alleen uit deze paar mensen? In deze discussie wordt de belangrijkheid naar voren gebracht dat
toch minimaal een paar bestuursleden van elke kringgroep aanwezig zouden moeten zijn. Peter
vraagt op welke manier we dat zouden kunnen bewerkstelligen. Jos de Gouw benadrukt dat wanneer
het zo doorgaat er waarschijnlijks straks geen PB meer is en de provincie dan zal worden opgedeeld
bij de andere provincies, met als resultaat dat er dan helemaal geen inbreng meer mogelijk zal zijn.
Het idee wordt geopperd om een mail te laten uitgaan naar de kringgroepen waarin de
consequenties worden aangehaald van wanneer deze trend doorzet. Hettie Daniëls geeft aan dat zij
hoopt dat hierdoor de leden bij zichzelf te rade zullen gaan. Wiell denkt dat wanneer er meerdere
kringgroepen op de ledenvergadering aanwezig zijn, de ledenvergadering inhoudelijk beter zal gaan
worden.
Samengevat is iedereen het erover eens dat het van groot belang is dat alle kringgroepen deelnemen
aan de provinciale ledenvergadering.

5) Begroting 2019
Peter geeft aan dat door de persoonlijke situatie van Edmond er nu geen begroting is over 2019 maar
dat de situatie weinig of niet zal afwijken van voorgaande jaren. Peter bevestigd dat we financieel er
gezond voor staan. Naar aanleiding van Jos de Gouw wordt kort even gediscussieerd over de ten
naam stelling van de bankrekening van de provincie. Wiell suggereert dat deze rekening op naam
staat van de VDH of Hans van Erven en dat de penningmeester gemachtigd is hiermee te handelen.
Jos vindt dit vreemd en vraagt dit na.
Verder geeft Peter aan dat Edmond er moeite mee heeft uitgaven te doen die niet in de begroting
zijn opgenomen. Peter vraagt de leden hun mening. Na enige discussie wordt er een voorstel gedaan
om het PB de vrijheid te verlenen om uitgaven te doen ten behoeve van de kringgroepen of de
provincie. Hettie stelt voor het PB de vrijheid te verlenen uitgaven te doen die noodzakelijk zijn
zonder hier een maximaal bedrag aan te koppelen. Ron vult aan dat deze uitgaven bij de kascontrole
gecontroleerd zullen worden. Er volgt een stemming en iedereen stemt er voor dat het bestuur
gemachtigd is noodzakelijke uitgaven te doen die niet in de begroting zijn opgenomen zonder een
maximaal limiet.
6) Evenementen 2019:
Wiell geeft aan dat de volgende evenementen in de planning staan: PAK bij kg Bronsheim, ABC bij
HSV de Molenbron; en de kerstclubmatch in Susteren.
FGK ontbreekt ook weer in 2019. Hettie geeft aan de vorige keer maar 4 hondjes te hebben gehad en
dat de keurmeester hier niet blij mee was. Dit kwam omdat de meeste naar Duitsland gaan. Even
gaat er een discussie los over de regelgeving betreffende de acceptatie van keuringen in het
buitenland.
Jos geeft aan dat een keuring die behaald wordt in Nederland, dat deze in Duitsland wordt erkend.
Andere zaken zoals de wezen test en het röntgen worden bediscussieerd, met als eindresultaat dat
de leden vinden dat de huidige samenwerking tussen de landen Duitsland, België en Nederland

zorgelijk zijn te noemen. Hettie adviseert om dit soort zaken door te sturen naar het hoofdbestuur.

7) Bestuursverkiezing;
Peter haalt aan dat er nog steeds gezocht wordt naar een commissaris africhting.

8) Verslag Algemene Vergadering VDH d.d. 26-05-2018;
Het verslag is door de secretaris via de mail naar de kringgroepen verzonden. Er zijn vanuit de
vergadering geen op of aanmerkingen op dit verslag.
9) Behandelen voorstellen voor de AV van 24 november 2018;
Er zijn twee voorstellen binnengekomen betreffende de aanpassingen van het HH reglement en de
statuten. Jos legt uit dat dit nog enkel een formaliteit betreft. Hierop zijn geen op of aanmerkingen.
10) Behandeling voorstellen voor de AV van de VDH op 25 mei 2019;
Er zijn geen voorstellen ontvangen.
11) Onderscheidingen;
Peter verteld dat het PB naar Dhr Stobbe is geweest om zijn briljante speldje te brengen voor zijn 50
jarig lidmaatschap. Dit omdat Dhr. Stobbe om gezondheidsredenen niet op de vergadering aanwezig
kan zijn.
Verder verteld Wiell dat hij persoonlijke brieven heeft verstuurd naar alle jubilarissen maar dat hier
weinig respons op is gekomen. Drie mensen hebben zich afgemeld, Ine Rijks is aanwezig, maar de
rest is er niet en heeft zich ook niet afgemeld.
Peter geeft aan dat leden die zich niet eens afmelden, ook geen speldje krijgen nagestuurd. Wiell
reageert hierop en zegt dat hij wel zijn twijfel heeft bij de onderscheiding van 40 jaar. We weten niet
wat de situatie is en daarom zal ik hier even achteraan gaan, aldus Wiell.
13) Rondvraag;
Jos vraagt of er kringgroepen zijn die een kantelhaag besteld hebben vanwege de nieuwe IGP regels.
De VDH wil nl. een claim indienen voor de gemaakte kosten, maar heeft dan wel een kopie van het
aankoopbewijs nodig. Wiell geeft aan een mail te versturen naar de kringgroepen hieromtrent.
Ine haalt aan dat haar kennel volgend jaar 60 jaar bestaat en vraagt wat de provincie hier eventueel
in kan betekenen. Peter adviseert Ine om hierover contact op te nemen met de redactie van de VDH.
John vraagt naar de pakwerkers die ingezet worden op het PAK 2019. Hij vraagt of dit gecertificeerde
pakwerkers zijn. Wiell legt uit dat dit wel degelijk het geval is maar weet niet zeker of dit ook VDH
pakwerkers zijn. John vraagt dan wanneer dit niet het geval is, waarom dan onze VDH pakwerkers
gepasseerd worden. Wiell beloofd dit na te gaan en indien dit werkelijk het geval is, hier werk van te
maken.
Hettie vraagt of de privacy verklaringen van de VDH door iedereen moet worden afgetekend.
Jos antwoord hierop dat bij het aanvaarden van het lidmaatschap automatisch toestemming wordt
verleend voor het gebruik van de privé gegevens en hier geen extra ondertekening voor noodzakelijk
is. De VDH mag daarentegen deze gegevens niet naar buiten brengen.
14) Sluiting
De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid en inbreng en wenst hen goed thuis. Hiermee is
de vergadering gesloten.

