NOTULEN NAJAARSVERGADERING
op 4 november 2019
Aanvang: 20:00 uur
Plaats: Pelgrimshoeve Tilburg
Bestuur aanwezig: Rajasthan van Engelen, Dave Schiks, Sjaak Braat, Jan
Philipsen, Bert van Toorn, Cindy Schurink
Afwezig met afmelding: Ad Mutsaers
Overige afmeldingen: kr.gr. Putten, Geert van Aert, Ton van Oirschot
Agenda:
1. Opening
2. Notulen voorjaarsvergadering d.d. 8 april 2019
Punt 6; Voornamelijk werkhonden…. Even aanvullen zodat het leesbaar wordt dat
het over kynologie gaat.
Punt 7; AV Leden geven decharge
Punt 8; CBA is CSA geworden (Commissie Sport Africhting)
Punt 10; 23 november i.p.v. 24 november
Punt 12; Eind 2019 starten we de cursus niet eind 2020
Loes; Wil graag zien dat er “notulen” boven aan komt te staan
3.

Ingekomen en uitgaande stukken
Uitgaande stukken:
- Goedkeuring verleend voor het toetreden van Ria Pittens aan de
Commissie Fokkerij en Gezondheid.
- Uitnodiging voor de pakwerkerscursus – hierop hebben we inmiddels 15
aanmeldingen ontvangen.
- Mail Sjaak → deze mail is gestuurd n.a.v. de brainstormavond. We willen
graag input hebben van alle leden om ideeën op te gooien om zo onze
leden betrokken te houden. Het provinciaal bestuur zal dit gaan
facilitairen. Denk aan cursussen, seminars, wandeldagen, oefendagen etc.
etc. In de komende voorjaarsvergadering willen wij met de input dan
e.e.a. door te spreken en/of voor stellen.

4.

Mededelingen
- Besluit voor deelnamekosten á €30 bij de pakwerkerscursus.
Dat is voor de onkosten die voor de cursus gemaakt worden.
- Besluit bijdrage van €50 naar €100 voor evenementen in provincie.
Voor €50 kun je tegenwoordig niet meer heel veel doen, en daarom is dit
bedrag verhoogd.

- Officials moeten tijdig geïnformeerd worden bij evenementen, dit wordt
vaak te laat gedaan. Dit verzoek is vanuit het HB gekomen om mee te
delen. Waar moeten ze zijn, hoe laat etc. wordt te laat gecommuniceerd
aan de keurmeester, pakwerker en spoorleggers.
Jo ligt toe: spoorleggers e.d. krijgen vaak donderdags van tevoren pas te
horen hoe of wat en dit moet eigenlijk ruim een week van tevoren al
bekend zijn.
- Enthousiasmeren voor de hond van het jaar 2019, meer aanmeldingen
betekend meer eer. We ontvangen graag de inschrijvingen, de uitreiking
hiervan is in de voorjaarsvergadering. Schroom niet om in te schrijven
want er zijn volop kansen om dit te behalen. Zet jezelf in de spotlight!
5.

Begroting 2020
- Stond op website, we nemen wel vragen aan zodat Ad hier bij
terugkomst op kan reageren.
Geen op- of aanmerkingen.

6.

Evenementen 2020
Lijstje voorlopig toegewezen evenementen staat op de website, zodra
definitief wordt deze aangepast en zenden we deze naar de secretariaten
van de kringgroepen.
26-4-2020
PAK
Eindhoven
24-5-2020
Koppelwedstrijd
Helmond
21-6-2020
FGK
Plantage
27-6-2020
Jeugdkynologisch weekend
Samenwerking
28-6-2020
Hart van Brabanttrofee
Hart van Tilburg
22-8-2020
Provinciale clubmatch
Ypelaar
20-9-2020
BH wedstrijd
Ypelaar
27-9-2020
5 dorpen bokaal
West-Brabant
24-10-2020
Koppelwedstrijd
Etten-Leur
1-11-2020
B&J Bokaal
Schijndel

7.

Clubmatch 2020
- Kringgroep de Ypelaar, verder niks over te melden daar dit in het vorige
punt al besproken is.

8.

Verslag Algemene Vergadering VDH d.d.25 mei 2019
Wij behandelen deze niet meer in de vergadering en deze kunnen jullie
inzien op de website. Uiteraard kunnen er aanmerkingen gemaakt worden
hier.
Geen aanmerkingen.

9.

Behandeling voorstellen in de Algemene Vergadering van de VDH op
23 november 2019
Geen voorstellen ontvangen 2 weken voorafgaand aan deze vergadering.

10. Behandeling voorstellen voor de Algemene Vergadering van de VDH
op 30 mei 2020
Deze moeten 2 weken voor de Provinciale ledenvergadering ingediend zijn
bij de secretaris van het afdelingsbestuur, deze kunnen dus nog ingediend
worden.
11. Onderscheidingen
Frans Janssen is 25 jaar lid bij de VDH. Sjaak feliciteert en overhandigd de
speld tezamen met een bos bloemen. Wij danken Frans voor zijn
aanwezigheid om deze speld in ontvangst te nemen en hopen hem over 15
jaar weer te zien.
12. Rondvraag
Lisette: Ze wil even iets delen met de provincie: FCI wordt door Nederland
georganiseerd in Apeldoorn en hier zijn ook VDH leden bij betrokken.
Afgevaardigden zijn naar Oostenrijk gegaan met een stand om iedereen
enthousiast te maken. De website is klaar (www.FCI2020.nl) met een
promo film van Jaap Verheij. Je kunt je ook inschrijven voor de digitale
nieuwsbrief, aanmelden kan via de website. Er is uiteraard ook
merchandise beschikbaar straks. Keurmeesters zijn bekend inmiddels.
Workingdog is benaderd voor de livestream, de gesprekken lopen.
Geselecteerde pakwerkers en spoorleggers zijn hard aan het trainen.
Camping is er met 100 plaatsen. Feesttent is aanwezig en de vergunning
zijn aangevraagd. Ze hebben een aantal vrijwilligers maar er zijn natuurlijk
nooit genoeg vrijwilligers. Aanmelden kan via de website of per mail bij
Lisette Schafrat of Bart Michgelbrink.
Kees: Wie is we? Wie organiseert het nu echt? Lisette zegt er zijn een
aantal leden van de VDH die mee werken aan dit evenement dit is ook te
lezen in het verslag.
Nogmaals Lisette: Website van de VDH is niet heel erg toegankelijk. Ze
vraagt zich af waarom we moeten inloggen om deelnemers e.d. te zien.
En of we met voornamen kunnen werken i.p.v. voorletters zodat we beter
weten wie het is. Ingrid reageert: Dit heeft te maken het de AVG wet,
Voornamen gebruiken moet onderzocht worden.
Jo: Brainstormavond; we hebben gesproken over oefendagen. In ZH is er
één geweest en deze was heel drukbezocht. We kunnen wachten tot alle
input binnen is, maar het is als bestuur misschien verstandig om zo een
oefendag al vast in werking te stellen binnen de provincie.
Jo kent het vanuit de KNPV en binnen de VDH bij ZH waren er nu 50
deelnemers.
Je kunt onderling samen heel goed sparren over trainingen e.d.
Jo denkt dat het handig is deze winter maanden daarvoor te benutten.
Jo vraagt of we daarover na willen denken om dit al in werking te gaan
stellen, eigenlijk ruim voor maart omdat dan het seizoen weer begint.
Sjaak vraagt wat het precies inhoudt; Jo legt uit;
Er komen africhters die appel gaan doen, en er worden pakwerkers
uitgenodigd waar iedereen op kan trainen.
Hoe de dag verloopt moet je laten afhangen van het aantal deelnemers.
Je traint met eigen instructeur en gaat op het veld met elkaar meekijken.

Misschien wil je alleen apporteren, of alleen het afstand stellen afhankelijk
waar je ‘probleem’ ligt. Je kunt ook variëren van verenigingen als de
animo groot is.
Dave stelt voor om bij ZH vragen na vraag te doen hoe zij dit opgezet
hebben en hij gaat met Pieter hier over spreken.
Jo heeft nog iets; wat betreft het oprichten van een tweede rasvereniging
genaamd DHL. Ze hebben beloofd er mee te stoppen.
Hoe staan wij er als provincie tegenover?
Er zijn beslissingen genomen vanuit het HB die teruggedraaid moesten
worden. Maar op het moment dat je het ergens niet mee eens bent mag je
daar de AV voor gebruiken. Waarom is het zo gelopen zoals nu?
Frans: je moet uitleggen dat dit volgens de EU wet toegestaan is. Als de
mensen weten wat de feiten precies zijn, dan kunnen ze pas echt een
mening erover vormen. Als zij horen dat de EU wet er ruimte voor geeft,
dan is het logisch dat er mensen zijn die denken dat dit hun goed recht is.
Ze vonden dat ze met kynologische honden uitgesloten werden bij diverse
kringgroepen en door het huidige VDH-beleid.
Dit is ten alle tijden (het beleid) mogelijk om aanmerkingen op te hebben
en voor te leggen aan het HB, dat is eigenlijk nooit gebeurd.
Jan: is de kou dan ook uit de lucht als ze stoppen?
Frans: Het wil niet zeggen dat de problemen die geleid hebben tot…. Dan
ook opgelost zijn allemaal.
Ingrid: die gesprekken moeten nog gevoerd worden om dat uiteindelijk uit
de lucht te krijgen en hopelijk op te lossen voor alle partijen.
Raad van Beheer en raad van arbitrage zijn hier ook bij betrokken
geweest.
Als alle feiten op tafel liggen en uitgelegd worden dan kunnen de overige
leden daar pas echt iets van vinden.
Loes benadrukt dat het niet om de feiten gaat nu, maar dat het er meer
om gaat wat wij ervan vinden dat zoiets gebeurt.
Ingrid: HB heeft geprobeerd gesprekken aan te gaan dit lukte niet,
uiteindelijk volgde er een royement en dat is juridisch gezien niet terecht.
Hierdoor zijn er wel kosten gemaakt die voorkomen hadden kunnen
worden.
HB dacht in hun recht te staan omdat er schade aan de vereniging werd
gegeven door ledenwerving op onze eigen evenementen.
Cindy zegt dat het natuurlijk heel erg zonde is dat we met dezelfde passie
een andere vereniging starten.
Frans meldt dat je een luisterend oor moet bieden bij problemen.

Loes meldt dat je dan wel moet weten dat er problemen zijn, als mensen
zomaar gaan lopen of actie ondernemen kun je er alleen nog op reageren
achteraf.
Concluderend op Jo zijn vraag is dat we het allemaal absoluut jammer
vinden dat er versplintering is binnen de VDH door deze onvrede.
Jo: Er komt nog een gesprek, aan de hand van dat gesprek hopen we weer
bij elkaar te komen en de problemen uit de lucht te halen.
Als je het ergens niet mee eens bent moet je het naar voren brengen
zodat ze er reactief op kunnen acteren.
Kees; langs de zijlaan wordt er veel gepraat en dat is bij alle verenigingen,
de kern is feitelijk gewoon; bewandel de wegen die er voor zijn en breng
het onderwerp op tafel tijdens vergaderingen.
Jan; mocht het laagdrempeliger moeten om het makkelijker te maken voor
een aantal mensen; kom dan naar de bestuursleden en de commissie
leden die dit voor jullie kunnen uitrollen binnen de AV-vergaderingen.
Frans; Jo, wil je vertellen dat het HB nu niet weet wat de fundamentele
redenen zijn waarom ze DHL gestart hebben? Jo zegt dat hiervan niks op
papier staat maar alleen maar links en rechts genoemd zijn. Juridisch
gezien dacht het HB daarom in hun recht te staan en zijn die 8 mensen
geroyeerd, uiteindelijk is dit terug gedraaid op aanwijzen van de raad.
Geert; Gaat over de karaktertest, wat is daar de bedoeling precies van.
Ingrid reageert: in de wezentest ligt het programma nu bij raad van
beheer voor goedkeuring, per 1-1-2020 kan deze georganiseerd worden,
bijna al onze eigen keurmeesters mogen dit uitvoeren De keurmeesters
zijn door de SV goedgekeurd. Deze wordt dan ook erkend op buitenlandse
evenementen.
Er zijn alleen nog vragen over het importeren van je hond en de geldigheid
van de keuringen, hier moet de SV nog op terug komen.
Alle technische aspecten worden nog gepubliceerd.
Wezentest is niet verplicht tenzij de honden na 1-7-2020 geboren worden
dan is het een verplichting voor de FGK.
Hij moet tussen de 9 maanden en 12 maanden en 30 dagen zijn.
Jo: is het niet iets om tijdens de vergadering een presentatie te houden
door iemand die bijvoorbeeld de wezentest uit komt leggen. Dan is de
agenda niet zo snel behandeld en krijg je ook meer leden naar de
vergadering.
Als de provincie meer gaat bieden dan komt de animo vanzelf.
Pak alle aspecten, speuren, kynologie etc.
Sjaak: in het PB is hier natuurlijk wel over gesproken alleen het was iets te
kort om hier goed op voorbereid te zijn (brainstorm te kort dag hierop)
We moeten de agenda niet te lang maken zodat mensen hier niet op hun
vrije maandag avond tot 0:00 uur zitten.

Jo meldt dat het niet langer als een uur hoeft te duren, je moet namelijk
maar 1 item per keer bespreken. Je krijgt dan ook de mensen die daar
interesse in hebben.
Loes: het is vaker geweest (lang geleden) dat er een film getoond werd.
Maar doe het op de najaarsvergadering want de voorjaarsvergadering is
vaak al drukker bezocht en heb je ook andere punten te bespreken.
Jo: de anderen leden die je niet ziet normaal, komen dan wellicht wel. En
zo heb je de betrokkenheid veel groter.
Annemarie: je mag hem in het buitenland al halen, is deze rechtsgeldig in
Nederland? Ingrid antwoord dat dit klopt. De testen in Duitsland lopen erg
vol maar je bent vrij daar naartoe te gaan.
13.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21:04 uur

VDH afdeling Noord Brabant secr.: Cindy Schurink, Vaartweg 54, 5106 NE
Dongen Tel: 0651882791 Email: secretariaat@vdhbrabant.nl

