NOTULEN VOORJAARSVERGADERING
Op 8 april 2019; aanvang 20.00 uur
Plaats: De Pelgrimshoeve te Tilburg
Bestuur aanwezig: Ad Mutsaers, Dave Schiks, Rajasthan van Engelen, Bert van Toorn, Sjaak Braat,
Jan Philipsen, Cindy Schurink

Agenda
1. Opening;
Sjaak Braat opent om 20:03 uur. Er zijn in totaal 19 leden aanwezig.
2. Notulen najaarsvergadering d.d. 5-11-18;
Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen zijn vastgesteld.
3. Ingekomen en uitgaande stukken;
Er zijn 4 afmeldingen, kr.gr. Putten, kr.gr. Waalre, Dick Zevenbergen en Kees Duyndam.
4. Mededelingen;
Die zijn er niet.
5. Jaarverslagen;
a. Secretaris – geen aanmerkingen.
b. Penningmeester – De abonnementen zijn omhoog gegaan. Ad legt uit: We hadden eerst
iemand die de website onderhield tegen €100 per jaar. Nu doen we het zelf, maar we
hebben een investering moeten doen op het abonnement. Helemaal nieuwe website kost
€650. Hiervoor kunnen we nog een heel jaar aanpassingen zelf doen. De uitgave is dus
eenmalig. En daarna dus juist minder omdat we het zelf gaan onderhouden (lees Ad)
c. Comm. Africhting – West-Brabant mist de ABC wedstrijd - 5 dorpen bokaal. Dave gaat dit
aanpassen en dan komt er een nieuwe versie.
d. Comm. Behendigheid – kr.gr. Eindhoven organiseert de provinciaal behendigheidswedstrijd,
daar wordt de beker uit gereikt voor beste combinatie en daarvoor wil Will van Beckum het
bestuur bedanken omdat de behendigheid op deze manier meer gehoor krijgt.
Bert van Toorn meldt; Er staat 1 jaartal verkeerd en die wordt aangepast en opnieuw
gepubliceerd.
e. Comm. Kynologie – geen aanmerkingen.

6. Bestuursverkiezing;
a) Aftredend en herkiesbaar: S. Braat(voorzitter), B. van Toorn
(commissaris behendigheid)
Er zijn geen bezwaren op de herverkiezing, beide heren mogen blijven zitten.
b) Aftredend en herkiesbaar AV lid: C. Duyndam
Er zijn geen bezwaren voor de herverkiezing.
c) Vacature: Commissaris Kynologie – Voorstellen Jan Philipsen.
Jan zit al langer in de sport. Vooral kynologie en fok. Hij is geen expert daar is hij eerlijk in,
maar hij wil wel de functie invullen zodat het meer draagkracht en inhoud gaat krijgen.
Voornamelijk zijn er werkhonden in de sport dus hij wil de kynologie graag meer kenbaar
gaan maken. Hij wil het leren en hij wil er werk van maken.
Het bestuur wil Jan voordragen.
Er zijn geen bezwaren hiertegen.
d) Vacature: Secretaris - Voorstellen Cindy Schurink.
Ook hier zijn geen bezwaren tegen.

7. Benoeming kascontrolecommissie;
Ad wil allereerst de commissie bedanken dat ze alles nagekeken hebben, en daarmee ook
gelijk bedanken voor het goedkeuren.
Ria Pittens en Janet van Steenis hebben het gecontroleerd, alles was netjes in orde en de
leden geven decharge aan het bestuur.
Ria Pittens treedt nu af, Janet van Steenis blijft zitten en het nieuwe lid (stond reserve) is
Cindy van Rooij. Nieuwe reservekascontrolecommissie: Lisette Schafrat
8. Verslag Algemene Vergadering VDH d.d. 5 november 2018;
Er wordt gezegd dat het verslag niet gezien is door een aantal mensen. Hij zou rechtstreeks
naar de kringgroepen gestuurd zijn door Jos de Gouw. Voortaan gaan we het publiceren op
de website zodat alles bij elkaar te vinden is. Er moet wel nagevraagd worden of we dit
mogen publiceren omdat je op de VDH moet inloggen. Anders kan er een link geplaatst
worden naar de VDH-site.
Brainstormdag: Jo van Schijndel is daar de kartrekker van geweest. Jo ligt mondeling toe; Er
zijn een aantal punten uitgekomen en daar is een verslag van naar het HB gegaan en zij
moeten dit doorzetten naar de kringgroepen. Het was een zinvolle dag. De rode draad van
die dag was toch wel de nieuwe leden maar ook het dalende ledenaantal. Kringgroepen
moeten hun best doen om die mensen ook lid te houden en welkom te ontvangen.
Verder is het CSA bezig om een kadervorming te maken die dat binnen de kringgroepen goed
kunnen begeleiden.
9. Voorstellen voor de Algemene Vergadering van 25 mei 2019;
Niks om te bespreken.
10. Voorstellen van de afdeling voor de Algemene Vergadering 23 november 2019;
Voorstellen moeten uiterlijk twee weken voor de Voorjaarsvergadering ingediend zijn bij de
secretaris van het afdelingsbestuur.

11. Huldiging beste hond van Brabant afd. Kynologie, Behendigheid, Africhting;
Kynologie: 2 deelnames. Gaby van der Stap en de winnaar Jac Brouwers met 36 punten.
Behendigheid: Janet van Steenis
Africhting: Ook maar 1 deelname. Jo van Schijndel
Het bestuur feliciteert alle winnaars voor 2018 en hoopt op meer deelname volgend jaar.
12. Wat verder ter tafel komt;
Dave: als eerste een kleine melding, kr.gr. West-Brabant heeft zich aangemeld voor 2020 om
het PAK te organiseren. Er is besloten om na het PAK Etten-Leur met hun om tafel te gaan.
Graag daarbij het verzoek dat de kringgroepen alvast nadenken over de evenementen in
2021. Dit i.v.m. de organisatie van de keurmeesters. We willen kijken of we een
roulatiesysteem daarin kunnen plaatsen. Eind 2019 willen we ook weer starten met een
pakwerkerscursus, kijk dus alvast of je leden hebt en leid ze zover op zodat ze mee kunnen in
de cursus. De verder informatie zal hier nog over volgen tegen het einde van het jaar.
13. Rondvraag;
Jo van Schijndel: Geen specifieke vraag maar hij wil de africhtingscommissaris bedanken
samen met Bob van der Steen i.v.m. een voortreffelijke organisatie voor de cursus pakwerk.
Er zijn 3 zeer goeie kandidaten met mooie punten geslaagd. En ook Sjaak Braat bedankt voor
het afnemen van het theoriegedeelte.
Loes Haan-Ernst: punt 8 stond verslag algemene vergadering maar dat zou het verslag
moeten zijn van 1 van de afgevaardigden. Sjaak biedt excuses aan en meldt dat dit een
volgende keer juist opgepakt wordt.
Carl Pfaff: Aanvraag wedstrijd 2020 wanneer moet dit binnen zijn.
Met de nieuwe regels durft het bestuur er even geen uitspraak over te doen. Voorheen was
het juni maar Ad gaat het nieuwe lijstje even opmaken en rondsturen.

14. Sluiting;
We sluiten de vergadering dit keer zeer snel, namelijk om 20:51 uur. Sjaak Braat bedankt
iedereen voor hun komst.

