
                                                                                                                           

   
 

 

 

 

 

 1 

Notulen Algemene Ledenvergadering VDH 2 

Locatie: Wijchen. 3 

Datum: 28 mei 2022 4 

 5 

Aanwezig: 6 

Bestuur:    7 

Dhr. Toine Jonkers (voorzitter) 8 

Dhr. Jos de Gouw (secretaris) 9 

Dhr. Hans v. Erven (penningmeester) 10 

Mevr. Romy Vondenhoff-Snijders (Portefeuillehouder Fokkerij en Gezondheid) 11 

Dhr. Jo van Schijndel (Portefeuillehouder Sportafrichting) 12 

Mevr. Maud Diemer (Portefeuillehouder PR en Redactie) 13 

Mevr. Ingrid Bos-Sanders (Portefeuillehouder Sport en Overig) 14 

 15 

Ereleden: 16 

Dhr. Bart Miggelbrink 17 

Dhr. Hans van Erven (HB lid) 18 

 19 

Afdeling Groningen: 20 

Dhr. Mark Venema 21 

Mevr. Monique Venema* 22 

 23 

Afdeling Friesland: 24 

 Dhr. Jan Louwerens  25 

 Dhr. Hans Eefting* 26 

 27 

 Afdeling Drenthe 28 

Dhr. Gerard Bakker 29 

 30 

 Afdeling Overijssel: 31 

Dhr. Dick de Vries 32 

Mevr. Annette Schoemaker* 33 

 34 

Afdeling Gelderland: 35 

Dhr. Edris Fathi 36 

Mevr. Trudy Olde Hanter 37 

Dhr. Ron Cornelissen* 38 

 39 

Afdeling Noord-Holland: 40 

Dhr. Jeroen Schol 41 

Mevr. Pascale Reisser 42 

Dhr. Sven Kat* 43 

 44 

Afdeling Zuid-Holland/Utrecht: 45 

Dhr. Pieter Keijzer 46 

Dhr. Nigel de Jonge 47 

Dhr. Henk Tismeer* 48 

Dhr. Theo de Vlieger 49 

Dhr. Menno Mackay* 50 

51 

 



                                                                                                                           

   
 

 

 

 

 

Afdeling Zeeland: 52 

Dhr. Jan Scheele 53 

 54 

Afdeling Noord-Brabant: 55 

Dhr. Ad Mutsaers 56 

Dhr. Jan Philipsen 57 

Mevr. Loes Haan* 58 

Mevr. Lisette Schafrat* 59 

 60 

Afdeling Limburg; 61 

Mevr. Ine Rijks 62 

Mevr. Marlies Heijnen 63 

Mevr. Petra Dijkstra* 64 

 65 

Gasten: 66 

Mevr. Ada Middelkoop (Commissie Agility) 67 

Dhr. Peter Nefs (redactie) 68 

Dhr. Jan van Dorp (RvA) 69 

Dhr. Jan van Weersch (CFG) 70 

Dhr. Ronny Cox (kandidaat HB) 71 

 72 

Afwezig met kennisgeving:  73 

De ereleden Mevr. Truus Spaas, Dhr. Gerard in ’t. Veen en Dhr. Ruud v. Eck. 74 

 75 

*Gekozen AV leden 76 

1. Opening 77 

De voorzitter opent de vergadering om 10.00 uur met een welkom aan de 78 

ereleden, alle afgevaardigden en andere aanwezigen (toehoorders.).  79 

Aanwezig zijn 33 stemgerechtigden. 80 

 81 

Alvorens over te gaan tot behandeling van de agenda stellen zich de nieuwkomers 82 

in deze vergadering voor. Dat zijn dhr. Hans Eefting (Friesland), mevr. Trudy Olde 83 

Hanter (Gelderland), mevr. Pascale Reisser en dhr. Sven Kat (Noord-Holland, dhr. 84 

Nigel de Jonge (Zuid-Holland/Utrecht) dhr. Jan Philipsen en mevr. Lisette Schafrat 85 

(Noord-Brabant) en mevr. Marlies Heijnen (Limburg.) 86 

 87 

De voorzitter begint met de positieve mededeling dat het ledenaantal is gegroeid. 88 

Begin 2000 hadden we het grootste aantal leden. Van 2004 tot 2018 is het 89 

ledenaantal gedaald. Daarna stabiel geweest en vanaf 2021 is er winst geboekt 90 

(8%) en de winst is verdeeld over alle afdelingen. Hij benadrukt het belang van de 91 

kringgroepen voor de opvang van de nieuwe leden. Het is volgens de voorzitter 92 

ook niet meer van deze tijd dat leden van vroeg tot laat op het kringgroep terrein 93 

aanwezig zijn. De ledenwinst komt zeker ook door de Coronapandemie. Er zijn 94 

ook acties ondernomen. Zo is begonnen met het opnemen van een professionele 95 

promotiefilm over de VDH. 96 

Ook kan de voorzitter melden van het inschrijven voor de KCM voor VDH leden dit 97 

jaar gratis is. Voorwaarde is tijdig inschrijven voor de sluiting en de hond moet 98 

uitgebracht worden. De organisatie is in handen van de afdeling Zuid-99 

Holland/Utrecht. 100 

Verder deelt de voorzitter mee dat het HB heeft besloten het VDH-lidmaatschap 101 

gratis te maken voor jeugdleden tot 18 jaar. 102 



                                                                                                                           

   
 

 

 

 

 

De jaarlijkse kampioenschappen NIAK en NIBK zijn weer terug in vertrouwde 103 

handen in Apeldoorn. Het NK Werkhonden vindt plaats op 2 en 3 juli bij de 104 

kringgroep Schijndel. Er worden veel deelnemers verwacht. 105 

Van 26 tot 28 juni vindt de WUSV Universal Sieger plaats in Oostenrijk. Het team 106 

onder leiding van Bart Miggelbrink is ingeschreven. Ook de accommodatie is na 107 

wat problemen rondgekomen. 108 

Voor de Bundes Sieger Zuchtschau in September zijn de aantal inschrijvingen nog 109 

niet bekend. De door de overheid ingestelde eisen voor het welzijn van de honden 110 

zijn verzwaard. Zo worden er eisen gesteld aan de grootte van de onderkomens 111 

en de honden moeten ze elke twee uur uitgelaten worden. 112 

Het WUSV IGP WK is in Randers in Denemarken dit jaar. 113 

Een minder positief bericht heeft de voorzitter over de inzet van de provinciale 114 

afdelingen bij het nakomen van de administratieve verplichtingen. Dit is zodanig 115 

dat de secretaris van de VDH heeft overwogen zijn functie beschikbaar te stellen. 116 

Zo is er een format voor de advertenties van de afdelingen. Er moet alleen de 117 

datum en de locatie worden ingevuld en eventuele bestuursverkiezingen en eigen 118 

onderwerpen. Steeds worden deze te laat ontvangen. Jaarverslagen, 119 

evenementen aanvragen komen voortdurend te laat binnen. Ook opgave voor de 120 

presentielijst voor de AV is voor velen een probleem dit tijdig te doen. Wijziging 121 

bestuursleden wordt slecht of niet doorgegeven. De secretaris stuurt elk jaar een 122 

overzicht met data welke aangehouden moeten worden en nu is er een document 123 

voor secretariaten van de afdelingen waarin per maand aangegeven staat wat er 124 

gedaan moet worden. Dit alles zonder resultaat. Het HB vraagt zich af wat hieraan 125 

gedaan kan worden. De voorzitter vindt het waanzin als het HB de PB’s moet gaan 126 

beboeten. Als het HB niets doet worden veel vergaderingen niet rechtsgeldig 127 

gehouden omdat geen publicatie in het magazine heeft gestaan. 128 

Vanuit de vergadering wordt aangegeven dat men elkaar moet helpen. Het is werk 129 

wat naast het normale werk moet worden gedaan. Opgemerkt is dat 130 

bestuursfuncties wel vrijwillig zijn maar niet vrijblijvend. De optie wordt gegeven 131 

om hiervoor bij elkaar te komen voor deze onderwerpen. Mogelijk na de 132 

najaarsvergadering. Maar dan moeten wel alle secretarissen aanwezig zijn. 133 

Het HB wil per afdeling een email adres aanmaken en hieraan de privé mails van 134 

het dagelijks bestuur worden gekoppeld. Dan heeft het dagelijks bestuur alle 135 

email. Vanuit de vergadering wil men ook de contactpersonen aanpassen. 136 

De voorzitter roept de kringgroepen en afdelingen op om afgelastingen van 137 

examens en wedstrijden niet af te gaan melden bij de Commissie Werkhonden. De 138 

aanvraag loopt via de VDH, dus moet het annuleren ook via de VDH lopen. Nu 139 

moeten wij van de Commissie Werkhonden horen dat iets niet doorgaat. 140 

Ook is het nodig het aantal ABC wedstrijden terug te dringen, gezien het aantal 141 

inschrijvingen. Het HB heeft besloten dat bij annulering van een wedstrijd, het 142 

jaar daarop geen wedstrijd wordt toegewezen. Als voorbeeld wordt genoemd de 143 

kringgroepen De Molenbron en Bolsward. 144 

Tenslotte wijst de voorzitter op een melding vanuit de DHRN dat kringgroepen 145 

kunnen aansluiten zonder de statuten en huishoudelijk reglement aan te passen. 146 

De voorzitter geeft aan dat dit absoluut niet waar is. 147 

 148 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 149 

Er zijn ingekomen stukken van de afdelingen Groningen, Overijssel en Drenthe . 150 

De voorzitter geeft aan dat deze stukken eerst in het Hoofdbestuur worden 151 

besproken en dus op tijd moeten worden ingezonden. Er worden soms zaken op 152 

het laatst ingediend welke al lang tevoren bekend waren. 153 

De afdeling Groningen geeft aan hun ingekomen stuk opnieuw te laten toelichten 154 

op de volgende AV in november 2022 door de voorzitter van Groningen. De 155 



                                                                                                                           

   
 

 

 

 

 

voorzitter gaat hiermee niet akkoord gezien ook het voorstel wat vandaag o de 156 

agenda staat over de keurmeesters op clubmatches. De afdeling stemt hiermee 157 

in. 158 

De stukken van Overijssel en Drenthe worden behandeld bij de betreffende 159 

agendapunten. 160 

 161 

3. Notulen vergadering 27 november 2021. 162 

Er zijn geen schriftelijke opmerkingen binnengekomen. Ook tijdens de vergadering 163 

zijn er geen vragen. De notulen worden dan ook met dankzegging aan de 164 

secretaris vastgesteld.  165 

De afdeling Overijssel heeft vragen naar aanleiding van de notulen. De voorzitter 166 

informeert of dit besproken is in de provinciale vergadering. Dhr. De Vries beaamt 167 

dit. De voorzitter merkt op dat het stuk over twee onderwerpen gaat. 168 

De afdeling is van mening dat de nu aangepaste tekst in het huishoudelijk 169 

reglement niet in overeenstemming met het aangenomen voorstel is. De 170 

voorzitter meldt dat vooraf er onduidelijkheid is ontstaan in de correspondentie 171 

met de Raad. De verplichting lid te zijn voor clubmatches accepteert de Raad van 172 

Beheer nu niet. Als de VDH dit wil kunnen buitenlanders niet meer deelnemen en 173 

dat wil de VDH niet. De Raad heeft goedkeuring gegeven aan de tekst zonder de 174 

“clubmatches”.  175 

Het tweede deel gaat of de VDH mag eisen dat een deelnemer met een Duitse 176 

Herdershond lid moet zijn van de VDH. Dat mag juridisch wel, maar de Raad en 177 

de Commissie werkhonden zijn hier niet blij mee. 178 

Volgens de afdeling Overijssel zou dit voorstel opnieuw in de AV moeten worden 179 

behandeld. 180 

Na enig beraad wordt gestemd of het voorstel, met de nu opgenomen tekst, 181 

alsnog aan de agenda toe te voegen. Hiervoor is een 2/3 meerderheid van de 182 

vergadering nodig. Bij stemming zijn van de 33 stemgerechtigden er 24 voor 183 

toevoeging aan de agenda. 184 

Daarna kan inhoudelijk gediscussieerd worden over het voorstel. Ook bij deze 185 

stemming over de tekst van het nu opgenomen aanpassing huishoudelijk 186 

reglement gaan van de 33 stemgerechtigden er 25 voor aanname van het 187 

voorstel. 188 

 189 

4. Werk- en Besluitennota 27 november 2021.  190 

Zonder op- of aanmerkingen wordt de werk en de besluitennota vastgesteld. 191 

 192 

5. Jaarverslagen 2021. 193 

Er zijn geen op- of aanmerkingen binnen gekomen. Ook de vergadering heeft 194 

geen op- of aanmerkingen. Daarom worden de Jaarverslagen 2021 goedgekeurd 195 

van de secretaris, kynologie, africhting, agility, jeugd, redactie, Raad van 196 

Arbitrage en werkroep sponsoring. 197 

Ook op het verslag van de penningmeester zijn geen op- of aanmerkingen. 198 

 199 

6. Verslag van de kascontrole commissie volgens art. 15 lid 4van de 200 

VDH-statuten. 201 

Dhr. Mutsaers geeft namens de kascontrole uitleg over de controle. De opmerking 202 

vanuit de kascommissie is dat van de declaraties voor het WUSV IPG WK niet alle 203 

betaalbonnetjes aanwezig waren. 204 

De kascommissie adviseert het Hoofdbestuur décharge te verlenen voor het 205 

gevoerde financiële beleid. De vergadering stemt hiermee in. 206 

 207 



                                                                                                                           

   
 

 

 

 

 

7. Benoeming kascontrole commissie volgens art. 15 lid 4van de VDH-208 

statuten. 209 

Opnieuw worden benoemd in de kascontrole commissie mevr. Ada Middelkoop, 210 

mevr. Sandra Tromp-Brouwer en dhr. Ad Mutsaers. 211 

 212 

8. Bestuursverkiezing. 213 

Aftredend en herkiesbaar; 214 

1. De secretaris Dhr. Jos de Gouw en de Portefeuillehouder Sport Africhting 215 

Dhr. Jo van Schijndel Er zijn geen tegenkandidaten en er is niemand in de 216 

vergadering die de bindende voordracht wenst te ontnemen. Daarmee zijn 217 

de heren Jos de Gouw en Jo van Schijndel opnieuw gekozen 218 

Verkiezing vacature; 219 

2. Afredend is mevr. Maud Diemer. De voorzitter roemt de inzet van mevr. 220 

Diemer vanaf 2014. Ze was een verrijking van het HB, dat is gebleken. Ze 221 

is een HB lid wat nog met beide voeten in de klei staat. Ze was zeer actief 222 

bij het WUSV IGP WK 2017 en het WUSV WK Agility 2021. Ze is de grote 223 

motivatie in de PR en de Nieuwsbrieven. Het magazine is haar in de 224 

schoenen geschoven bij gebrek aan een redacteur. Daar is nog steeds 225 

ondersteuning nodig. Ze is een grote stimulator met mevr. Ingrid Sanders 226 

voor de Liefhebbersdagen. Ze blijft wel beschikbaar voor de PR en het 227 

VDH-magazine. Het Hoofdbestuur heeft besloten mevr. Maud Diemer de 228 

gouden speld van verdienste met diamant toe te kennen. Dit wordt met 229 

een bos bloemen aan haar overhandigd. 230 

Mevr. Diemer bedankt de voorzitter voor de mooie woorden. Ze legt uit 231 

hoe ze in het Hoofdbestuur terecht is gekomen. De lange reistijd naar de 232 

vergaderingen heeft meegespeeld bij haar besluit te stoppen. Ze geeft aan 233 

dat in het HB ondanks soms meningsverschillen men altijd als een team 234 

naar buiten is getreden. Ze is ook blij dat de onrust rond de nieuwe 235 

rasvereniging wat gedaald is. Ook is ze blij dat het ledenaantal toeneemt 236 

en trots op de redactie en het blad wat gerealiseerd wordt. Ze heeft aan 237 

trots te zijn een bijdrage te hebben gegeven aan beide WK’s. Ook is ze 238 

trots op het Hoofdbestuur met Toine Jonkers als voorzitter met bestuurlijke 239 

kracht en een verbindende rol, op Hans van Erven die dag en nacht klaar 240 

staat voor de VDH, op Jos de Gouw de stille kracht altijd zijn werk doet en 241 

met haar aanwezig was op Animal Event om de hele dag informatie te 242 

geven aan bezoekers. Ook is ze trots op de vriendschapen die ze heeft 243 

bereikt door deelname aan de grote evenementen. Ook is ze trots op het 244 

HB dat men als één man staan achter genomen beslissingen. Ook is ze 245 

overtuigd van de kwaliteit van het magazine. Het is helaas niet gelukt 246 

minder regels in te voeren, ook niet gelukt is het minder moeten straffen. 247 

Maar het is zoals het is. Ze hoopt op AV leden die echte vertegenwoordiger 248 

zijn van de achterban en niet alleen AV lid. Een AV is geen ivoren toren. Ze 249 

heeft bereikt dat nu iedereen haar kent en bedankt allen voor het 250 

vertrouwen. 251 

De vergadering geeft haar een applaus vanuit de zaal.  252 

 253 

Het Hoofdbestuur stelt kandidaat dhr. Ronny Cox uit Roermond. De AV 254 

leden hebben een CV van hem ontvangen. Dhr. Cox geeft een korte 255 

toelichting op zijn kandidatuur en zijn motivatie. De voorzitter voegt toe 256 

dat Ronny een jurist is welke we nodig hebben in het HB. Er zijn geen 257 

tegenkandidaten en er is niemand in de vergadering die de bindende 258 

voordracht wenst te ontnemen. Daarmee is Dhr. Ronny Cox gekozen tot 259 

Hoofdbestuurslid van de VDH. 260 
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 262 

9.  Voorstel van het Hoofdbestuur tot aanpassen van het Verenigings-Fok 263 

Reglement. 264 

Mevr. Romy Vondenhoff-Snijders neemt hierbij het woord. Dhr. Bakker geeft 265 

aan dat de VDH niet alle Raad van Beheer keurmeesters erkend als VDH-266 

keurmeester. Hij betwijfelt of de Raad van Beheer dit accepteert. Mevr. 267 

Vondenhoff erkent dat b.v. mevr. Boonemmer wel FCI erkend is maar geen 268 

VDH lid en dan geen VDH erkend keurmeester kan zijn. Ze kan aangeven dat 269 

dit reglement is aangepast aan de SV en Raad van Beheer regels. Ook staan er 270 

aanwijzingen in welke geen verplichting zijn maar wel adviezen zoals b.v. over 271 

dwerggroei. 272 

Het voorstel wordt aangenomen met 32 voor en 1 tegenstem. 273 

 274 

10.  Voorstel van het Hoofdbestuur aanpassing keurmeesters op 275 

Clubmatches. 276 

Dit voorstel is tot stand gekomen op verzoek van o.a. de afdeling Groningen 277 

en in overleg met de Commissie Fokkerij en Gezondheid. Hiermee wordt de 278 

strikte 50% regel wat aangepast in een 1/3 regel zodat het beter werkbaar 279 

wordt. Vanuit de AV komt de vraag of er niet meer Nederlandse keurmeesters 280 

nodig zijn. Dat beaamt het hoofdbestuur, maar de eisen zijn erg zwaar. Men 281 

moet beginnen met een opleiding bij de Raad van Beheer. Eerst moet KK1, 282 

KK2 en de module Exterieur en Beweging worden gehaald. Dit gaat over alle 283 

rassen. Pas daarna kan met beginnen aan de interne opleiding tot 284 

raskeurmeester. Personen die belangstelling hebben schrikken terug voor deze 285 

zware eisen. Op een kennisdag kan daar een en ander over verteld worden. 286 

Volgens mevr. Vondenhoff zijn er wel personen welke de modules hebben 287 

gedaan, maar dan stagneert het. Mevr. Haan geeft aan mogelijk een 288 

informatie te organiseren voor belangstellenden. Mevr. Vondenhoff bespreekt 289 

dit met de CFG. 290 

Het voorstel wordt aangenomen met 32 voor en 1 tegenstem. 291 

 292 

11. Mededelingen en ontwikkelingen o.a. WUSV. 293 

Het Hoofdbestuur van de VDH ergert zich aan de uitzonderingspositie van de 294 

SV binnen de WUSV. Het HB is van mening dat voor de SV dezelfde regels 295 

moet gelden als de andere landen. Voor de National Specialrichters worden de 296 

uitslagen overal in de WUSV erkend, behalve in Duitsland. Het Hoofdbestuur 297 

heeft een voorstel ingediend voor de WUSV-vergadering van september 2022. 298 

Gezien het aantal stemmen in de vergadering voor de SV wordt het moeilijk 299 

dit te gaan wijzigen.  300 

Er is nog geen agenda van deze WUSV vergadering bekend.  301 

Zodra er weer een Seminar is voor National Richter worden Romy Vondenhoff-302 

Snijders, Roy Immers en Ingrid Sanders aangemeld. Op dit moment lopen 303 

stage Robbie de Jong en Anja Matekovic. Voor Romy Vondenhoff-Snijders is de 304 

opleiding gestart voor FGK-keurmeester. Er start ook een cursus in de VDH 305 

voor Africhtingskeurmeester voor Pieter Keijzer en Mart Dam vanaf juni 2022. 306 

Ook zal het erkennen van WUSV WK Agility op de agenda komen staan. Dit 307 

jaar waren er geen kandidaten voor deze organisatie. 308 

 309 

12. Raad van Beheer. 310 

Daar zijn geen zaken of ontwikkelingen welke voor de VDH van belang zijn. 311 

 312 

 313 



                                                                                                                           

   
 

 

 

 

 

 314 

13. Mededelingen van de Raad van Arbitrage. 315 

Dhr. Jan van Dorp kan melden dat in overleg met de redactie de besluiten van 316 

de Raad van Arbitrage zijn ingekort om te voorkomen dat het een 317 

juristenmagazine wordt. De volledige tekst staat op een afgeschermd deel op 318 

de VDH-website. Dhr. Van Dorp ziet graag de toegang tot de website 319 

verbeterd. 320 

 321 

14.  Werkhondenraad. 322 

OP 29 april was de slecht bezochte vergadering van de Werkhondenraad. 323 

Slechts de helft van de verenigingen was aanwezig. Dhr. Nico Sweebroek is na 324 

een groot aantal jaren in de Commissie Werkhonden plotseling afgetreden. Hij 325 

ging over het speuren in de Commissie. 326 

Als er op een ABC wedstrijd te weinig deelnemers waren kon dit aangevuld 327 

worden met VZH-kandidaten. Nu mag er ook een speurhond examen 328 

plaatsvinden. 329 

De VDH wil op de aanvraagformulieren ook de spoorleggers opgenomen zien. 330 

Dat wil de Commissie Werkhonden niet. De VDH gaat hiervoor een voorstel 331 

indienen voor de volgende Werkhonden vergadering. 332 

De VDH is voorstander dat kynologisch keurmeesters ook UV-examens mogen 333 

keuren. Zij kunnen het beste de honden met het gangwerk beoordelen. Ook 334 

dat wil de Commissie Werkhonden niet. De VDH gaat dit rechtstreeks 335 

aankaarten bij de Raad van Beheer. Dhr. Bakker wil ook wel deze erkenning. 336 

 337 

15. Rondvraag 338 

De afdeling Drenthe heeft een schriftelijke vraag ingediend. Het gaat om de 339 

vraag over de keurmeesters welke gevraagd zijn voor de 340 

Nieuwjaarsclubmatch. Dhr. Bakker legt uit hoe de aanvraag is verlopen. Mevr. 341 

Vondenhoff legt uit waarom de CFG niet akkoord ging met de wijziging. Mevr. 342 

Boonemmer is bevoegd te keuren. Echter de Raad van Beheer is niet op de 343 

hoogte van de VDH-regels. Als keurmeester waren in eerste instantie dhr. 344 

Bakker en mevr. Boonemmer aangemeld. Omdat een SV-keurmeester niet kon 345 

op de gewijzigde datum moest een andere SV-keurmeester worden 346 

aangemeld. Bij deze aanvraag heeft de organisatie dhr. Bakker van de lijst 347 

gehaald en bestond de lijst uit 2 SV keurmeesters en mevr. Boonemmer. Zij is 348 

geen VDH erkend keurmeester. Dat was niet in overeenstemming met het 349 

Vademecum (tenminste 50% Nederlandse zijn.) Deze regel is nu in deze 350 

vergadering aangepast. 351 

De voorzitter is van mening dat de vraag voldoende uitgebreid behandeld 352 

geweest en sluit de discussie. 353 

Dhr. Peter Nefs benadrukt dat mevr. Diemer het toonbeeld was van 354 

positivisme. Hij roemt de inzet en het werk van mevr. Diemer in de VDH. Hij 355 

bedankt haar hiervoor. De voorzitter benadrukt het betoog van dhr. Nefs en 356 

uit de vergadering klinkt een luid applaus. 357 

Dhr. Ad Mutsaers vraagt of de kilometervergoeding niet aangepast moet 358 

worden gezien de huidige brandstofprijzen. De penningmeester dhr. Hans van 359 

Erven zegt toe in de ledenafdracht te indexeren. Ook wordt opgemerkt dat er 360 

verschil is in kilometervergoeding tussen pakwerkers en spoorleggers. De 361 

voorzitter merkt op dat dit niet zou moeten. 362 

Dhr. Jan Louwerens merkt op dat op de website niet de deelnemers van 363 

clubmatches zichtbaar zijn. Dhr. Hans van Erven geeft aan dat dit niet mag 364 

van de Raad van Beheer. De keurmeester mag ook niet vooraf weten welke 365 

honden hij keurt. 366 



                                                                                                                           

   
 

 

 

 

 

 367 

Dhr. Mark Veenema merkt op dat er een spoorleggers examen dag is geweest 368 

welke hij als plezierig en positief ervaren. Het examen was erg lang. Naar zijn 369 

mening is 8 à 9 deelnemers voldoende. 370 

Dhr. Ron Cornelissen merkt op dat er veel deelnemers zijn bij hun 371 

spoorleggers examen. Hij vraagt zich af he de VDH gaat handhaven of een 372 

gediplomeerde spoorlegger is ingezet. Het HB antwoord dat dit bij de examen 373 

aanvraag kan worden gecontroleerd. De spoorleggers gaan ook onder de 374 

pakwerkers verzekering vallen. 375 

Mevr. Pascalle Reisser wil weten hoe het zit met de leeftijdsgrens voor de 376 

Karakter Beoordeling. Mevr. Ingrid Sanders geeft aan dat bij de SV de grens 377 

tussen 9 en 13 maanden is. Voor Nederland is er geen leeftijdgrens. 378 

Dhr. Dick de Vries wil weten hoe het staat met de tekst van het Huishoudelijk 379 

reglement. De voorzitter kan melden dat de Raad van Beheer akkoord is 380 

gegaan met de huidige tekst. 381 

 382 

16. Sluiting 383 

Hierna sluit de voorzitter de vergadering om 12.40 uur en wenst iedereen een 384 

goede reis en wel thuis.  385 

 386 

Vastgesteld op … november 2022 387 

 388 

Voorzitter Toine Jonkers                                      Secretaris Jos de Gouw 389 


