Notulen voorjaarsvergadering
VDH Limburg 8 april 2019
5 PB leden aanwezig
25 leden aanwezig
PB leden :
Peter Snijders, Romy Snijders, Petra Dijkstra, Edmond Kleikers, Wiell Didden.
Leden:
J.Beckers; H.Sprenger; J.Schaeken; H.Daniéls; J.den Brok; R.Cox; J.Vanlier; R.Ploeg; L. Miliurs;
P.Lempers; J.de Gouw; R. v Vliet; R. Liedekerken; M. Scheffer; G. Horsch; H.Didden
K.Paar; P de Man; W. Paar; W. Kusters; G. Jeurissen; R v Geesink; L. Vos; C. Smeest; A. Heinrichs
Afgemeld
9 leden
Voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur
Notulen vergadering 19 nov 2018
Hier zijn geen op of aanmerkingen
In en nuitgaande post:
Wiell haalt aan dat alle stukken per mail zijn verzonden.
Haalt verder aan het toezenden van twee onderscheidingen van verdiensten aan het adres van
Wim Paar en Thea Görtz van KG Noord Limburg.
Verder haalt Wiell aan een brief doorgestuurd te hebben over de mogelijkheid tot het doen van een
wesentest maar dat dit soort informatie alleen maar doorgestuurd kan worden naar de kringgroepen
omdat we geen mail adressen hebben van individuele leden. Hij moedigt daarom iedereen aan ook
de website vdhlimburg.nl met regelmaat de bezoeken.
Mededelingen.
Er zijn geen bijzondere mededelingen.
Jaarverslagen.
Secretaris:
Wiell vat zijn verslag kort samen en na goedkeuring zal dit ook naar de kringgroepen worden
doorgestuurd
Penningmeester:
Edmond opent zijn verslag met de toelichting dat hij om gezondheidsredenen zo snel mogelijk wenst
te stoppen met zijn taak. Kascommissie heeft de controle uitgevoerd op 25 maart 2019 en in orde
bevonden. 2018 was positief omdat het saldo is gegroeid. Edmond haalt aan dat het zeker niet zijn
bedoeling is het saldo te laten blijven groeien maar door verminderde activiteiten zijn er ook minder

uitgaven geweest. Het eindsaldo in 2018 was € 8.742,00. Edmond eindigt zijn verslag met dank voor
het in hem gestelde vertrouwen en hoopt dat er zich snel iemand zal melden die zijn taak overneemt
zodat hij deze kan helpen bij het starten van de deze taak.
Verslag kascontrole commissie:
Ron vat het verslag samen, geconcludeerd werd dat de financiële administratie zich in goede orde
bevind en daarom zonder aanmerkingen is goedgekeurd.
Commissaris Kynologie:
Romy vat haar 7e jaarverslag samen en legt uit dat de opzet in vergelijkbare wijze is gedaan ten
opzichte van andere jaren.
Bijzonderheid is dat er landelijk een nieuwe commissaris kynologie is aangesteld Dhr. Sanders.
Verder bevat het verslag de resultaten van het KCM en de Kerstclubmatch, en aan het eind van het
verslag de BSZS waarvan de Limburgse deelnemende fokkers worden aangehaald en vermeld dat het
een prestatie is die een pluim waard is dat je hier hebt gestaan. Romy sluit haar samenvatting af met
de woorden dat het belangrijk is de provincie hier positief op de kaart te blijven zetten maar ook dat
het jammer is dat er geen FGK heeft plaatsgevonden waardoor 7 honden in het buitenland zijn
aangekeurd.
Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar Edmond Kleikers, penningmeester.
Peter haalt aan dat op de PB vergadering is besproken dat zolang zich niemand heeft aangemeld
Edmond dit op de achtergrond nog zal blijven doen indien zijn gezondheid dit toelaat. Edmond vult
dit aan met de woorden dat dit uiterlijk tot 1 januari 2020 zal zijn. Verder benadrukt Edmond de
belangrijkheid van een kandidaatstelling omdat de kans anders groot is dat de provincie Limburg
binnen de VDH ophoud te bestaan en de geldelijke middelen € 8.742,00 naar het hoofdbestuur gaan.
Mark Scheffer merkt hier op het niet correct te vinden dat gelden die door de kringgroepen zijn
opgebracht, naar de VDH gaan, maar dat hier ook de kringgroepen van zouden moeten profiteren.
In antwoord hierop geeft het PB aan nog steeds te hopen dat de provincie zal blijven voortbestaan.
Aftredend en niet herkiesbaar Peter Snijders, voorzitter.
Ook hier hetzelfde antwoord nl. dat op de PB vergadering is afgesproken dat bij geen aanmelding
Peter bereid is nog voor maximaal 1 jaar aan te willen blijven als voorzitter.
Peter verteld verder dat er vlak voor de ledenvergadering een kandidaatstelling is binnengekomen
maar aangezien dit niet conform de 48 uur vóór de ledenvergadering is gedaan, en het PB dus ook
niet de kans heeft gehad om met de kandidaat en de PB leden een overleg te plegen, vraagt Peter
aan de vergadering hoe zij hierover denken.
Na enig heen en weer gediscussieer wordt gevraagd of de kandidaat Richelle Liedekerken haar
motivatie wil kenbaar maken.
Richelle geeft aan geen ervaring te hebben binnen een bestuur, echter wel al een geruim aantal jaren
actief te zijn binnen de VDH en met haar juridische achter grond een goede invulling zou kunnen zijn.
Tevens is ook een verjonging binnen het PB een rede geweest voor haar kandidaatstelling.
Na veel overleg wordt voorgesteld aan Richelle om allereerst een half jaar binnen het PB als
bestuurslid plaats te nemen en indien dan nog van toepassing, zich kandidaat te stellen voor de
functie van voorzitter op de najaarsvergadering.
Uiteindelijk wordt er gestemd en met 19 stemmen voor, treed Richelle toe tot het PB.
Verkiezing commissaris africhting

Hoewel dit agenda punt deze vergadering niet op de agenda is gezet, is dit agendapunt toch
besproken naar aanleiding van de aanmelding voor deze functie door Robert van Vliet.
Peter ligt toe dat ook dit kort voor de vergadering pas bekend werd maar juicht het wel toe dat
iemand zich aanmeld voor de reeds lang openstaande vacature.
Robert stelt zich voor en ligt toe de ambitie te hebben het africhtingsniveau hoog te houden.
Er wordt gestemd en met 18 stemmen voor, heten we Robert welkom in het PB.
Aftredend en niet herkiesbaar Linda Borghans bestuurslid
Peter meld dat Linda gestopt is als bestuurslid.
Verkiezing afgevaardigde AV
Ron Cox is bereid dit te blijven doen. Dit betekend dat Ron en twee PB leden gaan als afgevaardigde.
Er wordt gevraagd voor een reserve maar niemand geeft zich hiervoor op.
Benoeming kascontrole commissie
Ron Cox valt af, Christa Smeets is nu eerste en Leon Milius is als tweede. Er meld zich niemand als
reserve. Ron Cox stelt voor om eens te peilen bij Peter de Brok.

Verslag AV 24 nov 2018. Dit is verstuurd naar de kringgroepen.
Hetty Daniëls merkt op dat in dit verslag staat, dat wanneer je als Nederlander je hond in Duitsland
wil laten aankeuren moet je lid zijn van de VDH. Maar is deze aankeuring dan wel in Nederland geldig
op Nederlandse evenementen? Er ontstaat binnen de vergadering enige verwarring over dit thema.
Ook de geldigheid van een Nederlandse SV keurmeester komt hier ter discussie. Conclusie is dat
wanneer je in Duitsland een aankeuring wil doen, je het hele traject in Duitsland moet hebben
doorlopen. Deze aankeuring is dan wel geldig in Nederland. Echter andersom niet. Het hele traject in
Nederland behaald en in Nederland aangekeurd door een Nederlandse SV keurmeester, is niet geldig
in Duitsland.
De discussie duurt voort.
Voorstellen AV 25 mei 2019
Er zijn geen voorstellen binnengekomen.
Voorstellen AV 23 november 2019
Er zijn geen voorstellen binnengekomen.
Rondvraag
Aangemeld Hettie Daniëls en Kristel Paar. Jos de Gouw mededeling.
Hettie: Kan het thema dat besproken is over de geldigheid van keurmeesters in de AV van 25 mei
meegenomen worden ten einde de VDH te vragen waarom zij akkoord gaan met de demotivering
van onze keurmeesters en de grote verschillen in landen. Jos adviseert dit dan te doen als
schriftelijke rondvraag.
Tweede vraag van Hettie gaat over een schrijven dat er is geweest over de tegenvallende resultaten
op de Universalsieger en dat men zich daar zorgen om maakt. Hettie vraagt of de regelgeving
hieromtrent niet versoepeld kan worden. Er worden heel wat meningen gegeven in de zaal.

Kristel Paar: Kristel vraagt tot welke datum men zich kan aanmelden voor het organiseren van het
PAK wanneer de kringgroep die volgens het rooster aan de beurt is het niet wil?
Aangegeven wordt dat dit voor 15 augustus moet gebeuren maar dat de kringgroepen er steeds aan
herinnerd worden voor welke datum aanmeldingen voor een evenement binnen moeten zijn.
Verder heeft Kristel een opmerking over de keuze van pakwerkers op een VDH evenement en vraagt
waarom op deze evenementen geen VDH pakwerkers met voorkeur worden gevraagd. Mark Scheffer
haakt hier op in en zegt dat hierover in het verleden een afspraak op een vergadering is gemaakt
waar is afgesproken dat bij voorkeur VDH pakwerkers worden ingezet.
Ook hierover gaat weer een discussie in de zaal rond.
Peter zegt toe dit in de agenda van de najaarsvergadering op te nemen.

De voorzitter bedankt iedereen en besluit de vergadering.

