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Afgevaardigde voor afdeling Limburg t.b.v. de
Algemene Ledenvergadering van de V.D.H. (Ron Cox)
26 mei 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 26 mei 2018. Ten behoeve van de
uitwerking van dit verslag zal de agenda van de AV gehanteerd worden.
1 Opening
Iets verlaat vanwege file op de A50 opent de voorzitter de vergadering om 10.10
uur. Hij heet alle aanwezigen, ereleden e.a. van hartelijk welkom. Er wordt
voorts kort stilgestaan bij degenen die ons ontvallen zijn; in het bijzonder de
echtgenote van de voormalig voorzitter van de VDH (T. van der Weijden) en de
dochter van de huidig secretaris van de VDH (Jos de Gouw).

De voorzitter geeft dan een opsomming van allerhande recente en
toekomstige (sport)activiteiten.
2 ingekomen stukken en mededelingen
AVG (sinds 25.05.18 van kracht: Algemene Verordening Gegevensbescherming)
: ' we moeten ermee aan de slag': er zijn allerlei protocollen te schrijven met dan
ook de vraag of daar iemand (met affiniteit / kennis van de VDH) bij kan
assisteren, zo niet dan zal een externe ingeschakeld moeten worden.
De vraag van Noord Brabant over financiële verslag wordt beantwoord.

3 Notulen AV 25.11.17
De notulen worden vastgesteld.

4 Werk- en besluitennota
Ook deze wordt vastgesteld.

5 jaarverslagen 2017

Jaarverslagen: de diverse verslagen passeren de revue en worden vastgesteld,
hier en daar onder toevoeging van een enkele bemerking vanuit de AV.

6 verslag kascontrole
De penningmeester heeft zaken prima voor mekaar en is zeer wel bekend met
alle ins en outs aangaande de financiën. Hier is een compliment op de plaats. Er
wordt dan ook

decharge verleend aan het Bestuur onder aanneming van het adviesvoorstel van
de kascontrolecommissie om er op toe te zien en te voorkomen dat er geen
andere organen geld- dan wel kasstromen hanteren waarop geen zicht en dus
controle bestaat. Dat advies voorstel wordt door de AV aangenomen.

7 benoeming kascontrolecommissie
Er moet 1 nieuw commissielid worden gekozen. Kandidaten kunnen zich melden
bij de secretaris. Tijdens de vergadering meldt zich een derde kandidaat.

8 commissie van beroep
Er zijn geen onderhanden zaken bij de Commissie van Beroep.

9 bestuursverkiezing
Toine Jonkers als voorzitter; hoewel er geen tegenkandidaten zijn en er dus
sprake is van een bindende voordracht (door het HB) hecht de heer Jonkers
eraan om een stemronde te doen; tbv zijn draagkracht. Die stemronde volgt; er
zijn 36 stemgerechtigden. Uitslag: 1 onthouding, 3 tegen en 32 voor. De heer
Nefs zal terugtreden als commissaris Kynologie. Gerhard Sanders stelde zich in
de aanloop naar deze AV kandidaat. De heer Sanders wordt daarmee met
algehele stemmen gekozen tot nieuwe Comm. Kynologie. De heer Jo van
Schijndel wordt met algehele stemmen gekozen tot Comm. Africhting. En
mevrouw Ingrid Bos wordt herkozen in een haar functie. Felicitaties aan allen.

10 voorstel Herstructurering VDH
Het is in deze vorm en fase een ' hamerstuk'. De heer Van Dorp geeft een
toelichting op de Raad van Arbitrage en stipt een aantal aandachtspunten bij de

verdere uitwerking. Er wordt gestemd en het voorstel wordt met een
meerderheid van stemmen aangenomen.
Het is goed (voor afdelings- en kringgroepbesturen) om acht te slaan op een
aantal wijzigen: bijv. is het dan zo dat elke kringgroep vóór 1 februari van elk
nieuw jaar een jaarverslag met opgave van ledenaantal moet doen aan het
afdelingsbestuur. Ook zal het aantal deelnemers en afgevaardigden tbv de
tweejaarlijkse AV-vergadering anders bepaald worden; verwezen wordt naar de
verdeelsleutel in het Herstructureringsplan.

11 Mededelingen en ontwikkelingen WUSV
Er zijn wat strubbelingen in de verhoudingen FCI en WUSV. De heer Jonkers licht
overige ontwikkelingen toe. Universal Sieger eind juni in België en de WUSV in
Denemarken (begin okt).

12 Raad van Beheer
Er zijn geen urgente kwesties ofschoon er binnen de kynologie het e.e.a. speelt:
het is raadzaam om met regelmaat de site van de Raad van Beheer te bezoeken
(hondenvanhonden.nl) en ontwikkelingen tav fok en andere zaken en bijv.
opleidingen e.d. te volgen.

13 Werkhondenraad
De heer Jonkers noemt een paar dingen vanuit dit overleg: 9 van de 11
werkhondenverenigingen waren present (goede bezetting dus). Discussie over
elektrostimulatie is nog steeds gaande. Ook het onderwerp van de AVG kwam
even aan de orde.

14 Rondvraag
Er zijn een paar schriftelijke vragen binnengekomen. O.a. een vraag van een
Afdeling aan de Afdeling Drenthe omtrent ledenaanwas. Drenthe antwoordt dat
dit vermoedelijk verband houdt met het (relatief groot) aantal fokkers in die
provincie die er voorts actief op inzetten richting (aspirant) kopers van pups om
lid te worden van een kringgroep.
Er volgen nog een paar mondelinge vragen en daarmee stopt Marc Dhooge met
zijn bestuurlijke carrière binnen de VDH en draagt hij de hamer over aan Toine
Jonkers als nieuwe voorzitter.

De scheidende functionarissen (Peter Nefs en Marc Dhooge) worden
toegesproken en in het zonnetje gezet door Maud Diemer namens HB en AV.

15 Sluiting
De vergadering wordt (omstreeks 12.30 uur) gesloten door Toine Jonkers, na
eerst nog een korte terugblik (op diens taak van Commissaris Africhting) en een
korte vooruitblik (in zijn nieuwe rol van voorzitter).

