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Afgevaardigde voor afdeling Limburg t.b.v. de
Algemene Ledenvergadering van de V.D.H. (Ron Cox)
24 november 2018
Wijchen, zaal Verploegen

De heer Ron Cox doet, als gekozen afgevaardigde voor de Afdeling Limburg, hierbij
verslag van de door hem (in aanwezigheid van Limburgse PB-leden Peter Snijders
en Petra Dijkstra) bijgewoonde Algemene Ledenvergadering van de V.D.H. op 24
november 2018. Ten behoeve van de uitwerking van dit verslag zal de agenda van
de AV gehanteerd worden.
1. Opening
Hartelijk welkom aan alle aanwezigen, afgevaardigden en ereleden + toehoorders.
Nieuwelingen in AV stellen zich voor.
De agenda kan langs gelopen worden; het aantal stemgerechtigden binnen AV is
47; aanwezig tijdens AV zijn 35 leden (en dat is 75%).
Ledenaanwas binnen VDH is stabiel, mede door Behendigheid.
Acties om te groeien lukken nog niet echt goed. Liefhebbersdagen zijn wel
succesvol.
Gratis lidmaatschap VDH bij nieuwe mensen met een pup verloopt niet goed;
meesten haken voor 2019 toch weer af.
Elke Kringgroep en elke fokker die nieuwe VDH leden aanbrengen krijgen een
vergoeding van E 15,00. Lidmaatschap VDH is (veelal) verplicht om lid van Kgr te
worden, maar je moet toch wat . . . .
Vergadering (AV) zullen iets minder formeel worden, het wordt wat makkelijker
om het woord te nemen en dat komt de interactie ten goede.
Verder wil HB de AV en Kringgroepen iets meer als denktank gaan gebruiken.
Voorstel om voortaan aan AV een middagprogramma te plakken, bijv. iets van
voorlichting of discussie-onderwerp oid.

AV neemt een minuut stilte in acht voor ontvallen AV-leden.

Voorzitter noemt een aantal evenementen die afgelopen jaar (2018)
plaatsgevonden hebben (Bundessieger Zuchtschau, WK Behendigheid, WUSV
Denemarken, Universal Sieger: die laatste 2 evenementen waren qua prestaties
wat tegenvallend: er is dus nog werk aan de winkel).
Nieuwe HB loopt goed, ook binnen de diverse werkgroepen.

2. Notulen 26 mei 2018
Deze worden goedgekeurd.

3. Werk-en besluitennota
Er was geen werknota. Besluitennota is akkoord.

4. Ingekomen stukken en mededelingen
2 ingekomen stukken die van belang zijn en op de agenda staan.
Mededelingen:
•
•

•

•

•

kennisdag op 23 febr. Zaltbommel (oa over Wezentest)
Inschrijvingen/aanvragen evenementen/wedstrijden laten verlopen via VDHsite (behalve examens). Eens zien hoe dat werkt zodat in AV in Voorjaar
daarop teruggekomen kan worden
IGP 2019: kantelhaag is toch niet aan de orde. Kgr hebben echter al kosten
gemaakt en HB (formeel) aansprakelijk gesteld. Dat is ook prima want dan
kan HB dat item door verleggen bij Cie Werkhonden (als onderdeel van Raad
van Beheer, om dan weer door te schuiven naar FCI (waar het punt ook
vandaan komt). Of het dan in orde komt is nog wel even de vraag.
Nieuw idee uit commissies: om vanaf 2021 een groot VDH weekend te
organiseren: waarin dan alle onderdelen van de sport samenkomen: dan een
lang weekend van 3 dagen (vr / za / zo)
VDH mag haar eigen africhtingskeurmeesters weer zelf gaan opleiden;
Werkhondenraad heeft hiermee ingestemd. Opleiding zal dan overigens ook
openstaan voor andere rashondenvereningen. Dus nu 2
opleidingsmogelijkheden: via Werkhondenraad en dus ook via VDH.

•

5. Begroting 2019
Het gaat nog eens over ledenaanwas en hoe dat beet te pakken.
Penningmeester licht e.e.a. nog nader toe, o.a. n.a.v. schriftelijke vragen van
afdeling Zeeland.
Vervolgens wordt gesproken over langdurig lidmaatschap en hoe daar mee om te
gaan (vanuit de PB's): best lastig want leden lijken het vaak niet eens meer te
waarderen en geven geen respons. HB meent toch dat PB er moeite voor moet
blijven doen. Het gaat immers om leden die al lang trouw zijn aan de VDH en dat
moet uitgelicht worden.
Begroting wordt vastgesteld.

6. Benoeming kascontrole commissielid.
Ad Mutsaerts wordt als 3e lid benoemd

7. Vaststelling nieuwe Statuten VDH
Uitgangspunten zijn al bekend en eerder besproken, ook met tekstuele
aanpassingen. Voorstellen vanuit afdeling Z-H worden nu nog in de AV besproken.
Er wordt gedebatteerd over de wijziging van de statuten op het punt van
herindeling van een afdeling; bijv in het geval dat een afdeling te klein is om
zelfstandig voort te bestaan, kan er bij een andere afdeling aangesloten worden:
voorstel vanuit HB (en in nieuwe Statuten) houdt dan in dat de ontvangende
afdeling wel inspraak heeft maar geen veto kan uitspreken.
NB. Individuele leden die van de ene naar de andere afdeling willen overstappen
moet wel met instemming van beide afdelingen.
Bij opheffing van een afdeling, zal die herindeling plaats hebben na inspraak van
beide afdelingen. Dat is er dus geen instemming c.q. veto aan de orde. (Dat zou
immers ook niet anders dan tot bestuurlijke chaos leiden).
In de nieuwe structuur gaat het erom dat voor de AV de nummers 1 , 3 en 5
bestuurders van afdelingen zijn, en de nummers 2 en 4 zijn gekozen
afgevaardigden die dan overigens niet vervangbaar zijn.
Statuten worden met de besproken wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld. Die
gaan nu door voor goedkeuring naar de Raad van Beheer en de notaris zal e.e.a
vastleggen waarna ze ook ingaan en toepassing vinden.

8. Vaststelling Huishoudelijk Reglement
Met nog een enkele aanpassing wordt het HH goedgekeurd.
Statuten en HH gaan in na notariële vastlegging (en dus na verkregen akkoord van
de Raad van Beheer) en dan zal de AV waarschijnlijk in de volgende vergadering in
de nieuwe samenstelling bijeenkomen.

9. WUSV / Raad van Beheer
Door Gerard (Comm Bijstand Kynologie): o.a.
Het gaat over de Wezentest (zoals afkomstig vanuit de SV): na december (09.12
in vergadering) weten we meer.

Kennisdag op 23 febr. In Zaltbommel: mooi programma.
(J. Lijfhijt over overtypering, P. Nefs over gezondheid en juridische zaken bij
aankoop van een pup, dhr Messler over Wezentest)
In 2019 is er geen Keurmeestersexamen want er zijn geen kandidaten: dat wordt
verschoven naar 2020.
Om in Duitsland een DH aan te laten keuren, moet men (vanuit NL) VDH lid zijn.

Door Jo van Schijndel (Comm. Bijstand Africhting): o.a.
Arie Veltman is bereid gevonden om in CBA zitting te nemen. En ook anderen zijn
aangesloten waarmee CBA op orde is.
Goed dus dat er nu ook vanuit de VDH een opleiding gaat bestaan voor
keurmeesters. Men ziet de aanmeldingen graag tegemoet.
WUSV prestatie was onder niveau: hoe gaan we het tij keren. Een brainstorm dag
tbv leden was niet opportuun met slechts 16 deelnemers en vond daarom geen
doorgang. Er wordt bedacht of een nieuwe poging ondernomen kan worden voor
die brainstorm dag. CBA gaat daarmee aan de slag.
Het nieuwe IGP-programma (m.i.v. 1 jan 2019) werd her en der al uitgelegd en
toegelicht. In Werkenhondraad zijn nog paar wijzigingen voorgesteld; o.a.
•

hond kan (met juiste leeftijd) al wel UV doen, ook zonder VZH.

CBA noemt nog eens het VDH-weekend zoals we dat per 2021 willen gaan
organiseren en alle takken van de (VDH)sport bij elkaar komen.
CBA roept ook nog eens op om potentiële nieuwe leden echt welkom te heten
binnen de VDH en de kringgroepen.
Maud Diemer geeft nog aan dat het maandblad minder frequent gaat verschijnen:
eens per 2 maanden en dan in de even maanden. Lever svp tijdig kopij en
advertenties aan.
Redactie gaat ook aan de slag met een welkomsboekje voor nieuwe VDH leden.
Het is de bedoeling dat het boekje op 23 febr. 2019 (Kennisdag) verschijnt. Alle
takken van sport waarvoor de DH bedoeld of bestemd kan zijn, komt aan bod.

AV wordt even onderbroken . . . . Voorzitter neemt het woord om Hans van Erven
in het zonnetje te zetten;
Hans van Erven trad in nov 1993 in het HB van de VDH: 25 jaar geleden dus!

Hij wordt in het zonnetje gezet en de Voorzitter vertelt een verhaal en geeft een
toelichting. Hans is de wandelende VDH-Wikipedia. En ook de echtgenote van Hans
- steun en toeverlaat en ook 'alles-weter' - wordt bedankt en in het zonnetje
gezet.
En hoewel de VDH minder scheutig wilt gaan zijn met erespelden e.d. Mag Hans
toch echt de uitzondering zijn en wordt hij benoemd tot erelid van de VDH ! Hans
is overrompeld maar zeer verheugd en hij vindt het nog steeds leuk om er veel
energie in te steken.

11. Cie van Beroep
Er zijn op dit moment geen zaken in behandeling. Het lijkt erop dat onenigheden
meer dan vroeger, meer onderling opgelost worden en dat is positief.

12. Jaarplannen 2019
Deze worden in de AV van het voorjaar gepresenteerd.

13. vaststelling AV vergaderingen
25 mei en 30 november 2019

14. rondvraag
Diverse vragen komen aan de orde.

15. sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 12.50 uur.

