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Afgevaardigde voor afdeling Limburg t.b.v. de
Algemene Ledenvergadering van de V.D.H. (Ron Cox)
25 mei 2019
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 25
mei 2019. 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 toehoorders. Ereleden
zijn allemaal afwezig (met kennisgeving).
Nieuwelingen in AV stellen zich voor.
We zitten in een soort van nieuwe setting ; volgens nieuwe Statuten met
afgevaardigden van de verschillende afdelingen en daarmee met een iets
gewijzigde omvang.
Terugblik door voorzitter op allerlei evenementen, oa Kennisdag in febr.
brainstormdag in nov. 2018, maar natuurlijk ook op allerlei andere
(hoofd)evenementen, FGK's, wedstrijden en examens.

2. Ingekomen stukken en mededelingen
Terugblik op AV nov. 2018 en daarin gestelde vragen:
•
•
•
•
•

UV en VZH op 1 dag is NIET mogelijk
Boete bij deelname niet rashond: (symbolisch): boete is bepaald op 10,00
(ipv 50)
Er is geen beeldmateriaal van IGP (als oefenstof): helaas
Aanvraag clubmatch kan door iedereen / iedere kringgroep:
Zo ook mbt aanvraag hoofdevenementen: den daarbij bijv ook aan NIAK (tot
nu toe in Apeldoorn) en KCM (tot nu toe in Roermond)

Oprichting 2e rasvereniging (DHL = Duitse Herder Liefhebbers): heikel punt. . . .
en teleurstellend . . . E.e.a. speelt vanaf begin april: oprichtingsvergadering was
op 1 april jl.
VDH is zo snel mogelijk in overleg proberen te komen (met voorlopig bestuur
DHL). Er werden door VDH gesprekspunten aangeleverd. Overleg kwam echter
toch niet tot stand.
VDH HB heeft eigen vergadering belegd en daaruit voortvloeiend een brief naar
DHL gestuurd (voorlopig bestuur en werkgroep; voorlopig vz is John Lijffijt). VDH
heeft ook aangekondigd voornemens te zijn om deze (8) mensen uit VDH te zetten
/ royeren. Daarop hebben die mensen verweer gevoerd.

VDH reageerde op dat verweer met ontzetten uit lidmaatschap van die 8 mensen
(en daarmee ook de daaraan gelieerde functies van deze mensen).
Het is alles bij elkaar een hele slechte zaak voor de Duitse Herder.
Lichtpuntje: er lijkt toch een gesprek tussen DHL (die 8 mensen) en voltallig HB
VDH tot stand te komen.
Vanwege deze kwestie zullen op sommige evenementen andere keurmeesters
optreden (want John Lijffijt en Anja Boonemmer zullen dan niet keuren).

Er volgt een verhaal/presentatie (ppt) omtrent (SV) keurmeesters en erkenning
daarvan.
Een lastig verhaal, waarin allerlei nuanceringen bestaan maar waarmee vooral
onduidelijkheid bestaat. Lastig en ingewikkeld. VDH NL wilt daarom met SV in
overleg om onduidelijkheden opgehelderd te krijgen.

3. Notulen AV nov. 2018
Limburg heeft schriftelijk gereageerd. Daarop wordt gereageerd.
Notulen worden daarmee goedgekeurd.

4. Werk- en besluitennota
Geen bemerkingen t.a.v. werknota; deze is akkoord.
Besluitennota: afgesproken werd (AV 2018) dat jaarlijks een ledenlijst per
provincie gezonden wordt door HB. Dat komt alsnog in orde.
Besluitennota daarmee ook aangenomen.

5. Jaarverslagen
Op schriftelijke vragen vanuit Limburg m.b.t. Kynologie wordt in de vergadering
gereageerd. Voor het overige worden de diverse jaarverslagen - na nog een enkele
(mondelinge) vraag in de vergadering - aangenomen en goedgekeurd.
Penningmeester HB geeft nog een aanvullende toelichting op het financiële
jaarverslag: vanwege afname leden loopt ook de financiële positie terug; het gaat
nog goed maar waakzaamheid is geboden. Met een afname van 4300 leden in
voorbije jaren, loopt ook dat stuk van 'omzet' met ca. 150.000 terug. De uitgaven
zijn feitelijk al jarenlang (redelijk) gelijk.

6. Verslag kascontrole
E.e.a. zag er goed uit (als korte mondelinge toelichting op het verslag door de
kascontrole Cie.)

7. Benoeming kascontrole commissie
Zittende leden worden herbenoemd.

8. Raad van Arbitrage
Reglement wordt aangenomen

9. Bestuursverkiezing
Jos de Gouw en Jo van Schijndel zijn aftredend en herkiesbaar. D.m.v. bindende
voordracht worden zij beiden herkozen.

10.

Meerjarenplan

Er is een aantal schriftelijke vragen binnengekomen en daarop wordt in de
vergadering gereageerd. Omdat er nog wel een aantal aanpassingen door te
voeren zijn, wordt het plan nu niet goedgekeurd maar doorgeschoven naar de AV
van november 2019.

11.

Mededelingen over ontwikkelen, o.a. in WUSV

Verkiezingen op 24 mei jl.: bestuur aldaar is gewijzigd, oa op Zuchtwart (Comm.
Kynologie). Messler is President (voorzitter) gebleven, met een nipte overwinning.

Jo van Schijndel blikt vooruit op evenementen (qua africhting) en nog even terug
op brainstormdag (in nov 2018); CBA gaat daarmee aan de slag; her en der zijn
ook provincies zelf aan de slag met allerlei activiteiten, bijv. met
pakwerkersopleidingen (zo ook in Limburg). In de Kringgroepen moet - vanuit
oogpunt van ledenwerving - bovenal ook aandacht bestaan voor de liefhebbers die
een VZH of IGP 1 examen willen gaan halen. Het kan en mag niet alleen maar
gaan over de 'grote' wedstrijden e.d. en de leden die louter op prestatie gericht
zijn. Met name binnen de kringgroepen is daarvoor te waken.
Oproep aan PB's en Kringgroepbesturen om ook in te zetten op IGP 1 en 2 honden
die deel kunnen nemen aan PAK's en daarmee ook aan NIAK. Op het laatste NIAK
waren (van 46 deelnemers) ook 10 IGP 1 en 2 honden.

12.

Raad van Beheer

Verkiezingen op 22 juni a.s. waarin bestuursleden gaan wisselen. Voor VDH staat
een kandidaat beschikbaar (Jan Veenema).

13.

Werkhondenraad

In 2020 organiseert de Commissie Werkhondencie in Apeldoorn het
Wereldkampioenschap FCI Werkhonden. De website fci2020.nl staat al live.

14.

Rondvraag

Schriftelijke en mondelinge vragen worden behandeld en beantwoord.

15.

Sluiting om 12.55 uur

---------------------------------

Middagdeel: Wesentest

///

Karakterbeoordeling

Aan de hand van een (Duits) filmpje wordt door de voorzitter VHD tekst en uitleg
gegeven over de Wesentest (in NL: karakterbeoordeling) die nu al in Duitsland
afgenomen wordt en die – op termijn – vermoedelijk ook naar Nederland gaat
komen. Hierna een aantal bemerkingen betreffende die test;
-

Leeftijd hond: tussen 9 en 13 maanden (lijkt handig en voor de hand
liggend); in elk geval zal 9 maanden als minimum leeftijd gelden
Toekomstig wellicht verplicht (ikv aankeuring)
Max 24 karakterbeoordelingen per dag (à 25 min per hond + papierwinkel)

Het kan overigens best een leuke test zijn.
Keurmeesters in NL worden opgeleid (seminar van 3 dagen) die daarna dus de
Wesentest mogen beoordelen / keuren.

Test
•
•
•
•
•

•

Onbevangenheid (chippen / gebitscontrole / meten
(schofthoogte/borstdiepte)
Sociale gedrag (tov mens en dier / verbinding maakt met geleider)
Geluidsgevoeligheid (zaag (zonder zaagblad) / vallen zware ketting op
metalen plaat / schieten)
Bewegingszekerheid (balanceren op plank / lopen over (wankele) tafel)
Speel en buitdrift (met eigen geleider / met vreemdeling / vinden van bal
onder krat (en drang daartoe) / in kantine op gladde vloer (terwijl pan op de
vloer valt) / speel en buitdrift op gladde vloer
Onbevangenheid bij verlating (vgl VZH)

Hoe e.e.a exact beoordeeld wordt, is nog niet geheel duidelijk. Feit is wel dat men
voor de test ook kan zakken.
Introductie en kosten van de test (in NL) is nog niet duidelijk.
Test is onder te brengen in een regulier examen (VZH/IGP) en telt dan voor 3
eenheden.

