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Jaarverslag 2018 Provinciaal Bestuur Limburg
Inleiding Jaarverslag Secretaris 2018
Voor u ligt het jaarverslag van de VDH Afdeling Limburg van het jaar 2018.
Een jaar waarin in Limburg een aantal evenementen hebben plaatsgevonden: het PAK, ABC wedstrijd
de KCM, de Kerstclubmatch, en meerdere examens. Helaas ontbrak in 2018 het FGK.

Op secretarieel gebied is er niet veel veranderd: communicatie vindt net als in voorgaande jaren veel
via email plaats, iets wat de lijnen naar kringgroepen en hoofdbestuur kort houdt.
Op al deze punten zal in dit jaarverslag, maar zeker ook in de verslagen van mijn collega’s,
teruggekomen worden. Mijn collega PB-leden wil ik bij deze bedanken voor de fijne samenwerking in
het jaar 2018.
Met vriendelijke groet,
Wiell Didden

Samenstelling bestuur
In januari 2018 was het Provinciaal Bestuur als volgt samengesteld:
De heer P. Snijders
Dhr. W. Didden
Dhr. E. Kleikers
Mevrouw R. Snijders
Mevrouw L. Borghans
De heer M. Scheffer
Mevr. P. Dijkstra

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissaris Kynologie
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

De functie van Commissaris Africhting ontbreekt in bovenstaand overzicht.
De heren R. van Geesink en G. Sipsma hebben deze functie m.i.v. 1 januari 2018 beëindigd
Het PB heeft tot aan de voorjaarsvergadering van 26 maart 2018 uit deze samenstelling bestaan.
Op deze vergadering stelde Mark Scheffer zich niet meer herkiesbaar als PB lid.
Met dank voor zijn jarenlange inzet binnen de provincie nam hij dan ook gepaard gaande met een
bloemetje afscheid van het provinciaal bestuur.

Diverse functies binnen de afdeling
•

Afgevaardigden Afdeling Limburg
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In de voorjaarsvergadering van 2018 is Mart Kessen afgetreden en heeft zich niet meer herkiesbaar
gesteld. Ron Cox heeft zich voor deze functie wel herkiesbaar gesteld. Maurice Moers gaf zich
daarna op om eveneens als afgevaardigde voor de provincie te functioneren. In 2018 heeft Ron een
uitvoerig verslag geschreven van beide AV vergaderingen. Petra Dijstra en Peter Snijders hebben de
AV vertegenwoordigd als BP leden.
•

Kascontrolecommissie

In het jaar 2018 bestond de kascontrolecommissie uit de volgende personen:
Ron Cox en Twan Sanders.
•

Contactpersoon Limburg

Romy Snijders heeft de functie van contactpersoon in de loop van 2012 overgenomen van dhr. de
Brouwer. Zij heeft deze functie ook in het jaar 2018 uitgevoerd.
•

Beheerder homepage Afdeling Limburg

Edmond Kleikers heeft de taak van ‘webmaster’ op zich genomen in het jaar 2014. Ook in het jaar
2018 heeft hij de website die hij in 2014 in de lucht heeft gebracht, bijgehouden. In december 2018
droeg Edmond om gezondheidsredenen deze taak over aan Wiell Didden.
Vergaderingen / bijeenkomsten
In 2018 heeft het Provinciaal Bestuur, of een afvaardiging hiervan, deelgenomen aan diverse
vergaderingen en bijeenkomsten binnen de V.D.H.
Provinciale bestuursvergaderingen, voorafgaand aan de ledenvergaderingen.
Provinciale ledenvergaderingen:
• De voorjaarsvergadering
o Deze vergadering heeft plaatsgevonden op: 28-03-2018
o 7 aanwezige leden en 6 aanwezige PB-leden.
De najaarsvergadering
o Deze heeft plaatsgevonden op: 19-11-2018
o 8 aanwezige leden en 2 aanwezige PB-leden.

Algemene ledenvergaderingen VDH:
• De voorjaarsvergadering
• De najaarsvergadering

Secretariaat en automatisering
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Ook op het secretariaat van de VDH Afdeling Limburg, verloopt veel communicatie via mail. Van inen uitgaande post per briefpost is dan ook nauwelijks meer sprake.
In het afgelopen jaar is het volgende verstuurd/ontvangen via briefpost:
• Uitnodigingen aan jubilarissen om hun onderscheiding te ontvangen in de
najaarsvergadering.

In 2018 heeft er veel mailverkeer plaatsgevonden.
In grote lijnen zijn de volgende mails verstuurd:
• Reclame voor evenementen zijn binnengekomen en doorgestuurd naar de kringgroepen.
• Belangrijke mededelingen vanuit het HB zijn doorgestuurd naar de kringgroepen.
• Ook heeft het HB de stukken voor de algemene vergadering doorgestuurd naar het PB en
deze stukken zijn naar degenen voor wie ze bestemd waren, doorgemaild.
• Uitnodigingen voor de ledenvergaderingen zijn per mail verstuurd (naast de advertentie in
het VDH blad).
• Diverse notulen, vragen en mededelingen zijn verstuurd vanuit het PB naar de kringgroepen.
• Examenaanvragen zijn gedaan door de kringgroepen bij het PB en uitslagen zijn
doorgegeven.
• Er heeft mailwisseling plaatsgevonden tussen de PB-leden onderling.

Naast het feit dat iedere kringgroep en het bestuur per mail te bereiken is, heeft de VDH Afdeling
Limburg ook een eigen website (www.vdhlimburg.nl).
Er wordt naar gestreefd dat deze website goed bijgehouden wordt en het laatste nieuws, geplande
examens, notulen en belangrijke mededelingen erop vermeld staan.
Beleid - Jaarprogramma
Het beleid voor het komende jaar binnen het Provinciale bestuur zal zijn:
- Het aanmoedigen van kringgroepen en leden voor het bijwonen van de ledenvergaderingen
- Verder professionaliseren van begeleiden van kringgroepen
- Halt toeroepen aan ledenterugloop
- Het hulp bieden bij het organiseren en laten slagen van evenementen
Ledenbestand
Volgens de ledenlijst die bij het hoofdbestuur is opgevraagd in oktober 2017, telde de VDH Afdeling
Limburg in 2018 - 265 leden ten opzichte van 2017 - 245 leden. Een stijging van 20 leden waar wij
heel blij mee zijn aangezien er binnen de VDH hard wordt gewerkt om een ledenterugloop tegen te
gaan.
Enkele leden zijn kringgroep-lid, anderen niet.
In 2018 bestond Limburg, net als in de voorgaande jaren, uit 9 kringgroepen: Bronsheim, Heuvelland,
Maasland, De maasvallei, Midden-Limburg, De molenbron, Noord-Limburg, De Onderbanken en De
Wiers.
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In de tabel hieronder is het ledenaantal per kringgroep te zien.
Kringgroep
Eind 2018
Bronsheim
21
Heuvelland
15
Maasland
18
De maasvallei
12
Midden-Limburg
14
De molenbron
21
Noord-Limburg
19
De Onderbanken
13
De Wiers
9

Jubilarissen
Ook in 2018 konden we weer leden van VDH Afdeling Limburg omwille van hun langdurige
lidmaatschap belonen met een speldje van de VDH.
Behalve Ine Rijks was er niemand van de genodigde aanwezig.
het PB is persoonlijk op bezoek gegaan naar Dhr Stobbe om zijn briljante speldje te brengen voor zijn
50 jarig lidmaatschap. Dit omdat Dhr. Stobbe om gezondheidsredenen niet op de vergadering
aanwezig kon zijn.
Alle andere onderscheidingen zijn door de secretaris naar de leden verstuurd.

Slotwoord
Het jaarverslag van het secretariaat van de VDH Afdeling Limburg van het jaar 2018 is afgerond.
Ik heb getracht een kort, bondig, duidelijk en compleet verslag te schrijven.
Enkele zaken die opvallend waren ten opzichte van andere jaren zijn:
Een duidelijke terugloop van geplande activiteiten zoals examens, wedstrijden, clubmatch alsook de
FGK.
Een versoberde opkomst op de provinciale ledenvergaderingen.
VDH leden en kringgroepen zijn gebaat bij een groei in activiteiten. Als secretaris geloof ik er in dat
de opkomst op de ledenvergadering van groot belang is omdat hier de mogelijkheid wordt geboden
om in samenwerking met elkaar tot een beter resultaat te komen.
Als afsluiting van dit verslag wil ik mijn mede PB-leden, de kringgroep-besturen en leden graag
bedanken voor de fijne samenwerking in 2018 en hoop ik op een goed 2019 voor de VDH Afdeling
Limburg!
Ik hoop dit verslag alsmede mijn taak als secretaris naar ieders tevredenheid te hebben uitgevoerd.
Wiell Didden
Secretaris VDH Afdeling Limburg

