
Hondenvereniging Elburg 
Algemene ledenvergadering dd 18 april 2017  
 
Aanwezig: N. De Leeuw, J. Breukelman, P. Hovenga, S. Van de Bunte, E.Gielink, E. Mekking, 
B. Heijes, M. Menting, P. Menting, J. Smit, E. Keijzer, Y. Tegelaars, E. Hogendorn, T. Sanders, 
B. Alveringh, J. Alveringh, J. Withaar, R. Van Rossum, A. Verkerk, G. Schuur, L. Vermeulen en 
J. Schuurman (not) 
 
Met kennisgeving afwezig: B. Van der Zwaag, N. Janssen, F. Muller, G. Van Heijden, B. Van 
Zweden, A. Van Beek en I. Maks. 
 
Notulen 
 

1. Voorzitter opende de vergadering om 20.06 uur en heette iedereen van harte 
welkom.  
 

2. Inventarisatie rondvraag. Geen 
 

3. Ingekomen en verzonden stukken die van belang waren, waren er niet. Notulen van 
de vergadering van 20 april 2016 werden onveranderd goedgekeurd. 
 

4. Jaarverslag. De voorzitter las het jaarverslag betreffende alle onderdelen van de 
Hondenvereniging Elburg. N.a.v. het jaarverslag werd er stilgestaan bij het afscheid 
van Frits Muller als instructeur, deed Alicia Verkerk mondeling verslag van de 
voortgang in de ontwikkeling van het onderdeel “Gehoorzame Huishond” en liet 
Johan Breukelman de cheque zien die was ontvangen n.a.v. de Rabo Club Actie. Het 
verslag is in totaal hieronder weergegeven. 
 

Terugblik  
Allereerst wil ik onze Hoofdsponsor Gardenbroek weer bedanken voor alle prijzen die 
beschikbaar zijn gesteld tijdens het Clubkampioenschap. 
Het Clubkampioenschap was eigenlijk, zoals altijd, een groot succes. Marja Meijer 
met Mecc werd Clubkampioen 2016. Dat was de tweede keer voor haar en Mecc. 
 
Wij zijn ook dit jaar dank verschuldigd aan Henri Huenenstein, die samen met ‘zijn’ 
jongens van Zorgboerderij Westbroek, het onderhoud van het veld voor zijn rekening 
neemt. De HVE doneert de Zorgboerderij hiervoor jaarlijks 250 euro.  
 
Vooruitblik 
Viersporenbeleid is in werking getreden.  
Zoals gepland is de cursus GHH officieel gestart. Vorig jaar een pilot gedraaid met 
Alicia en Martin. Er was geen aanleiding voor veel aanpassingen. Alicia en Martin 
kunnen er misschien iets meer over vertellen. 
Dus nu hebben we: gehoorzaamheid, behendigheid, Doggy Fun en de GHH. 
 



Ook nieuw wordt het Clubkampioenschap Gedrag & Gehoorzaamheid. Daarover 
zullen Ruud/Baukje straks meer vertellen. Het plan hiervoor is uitgewerkt door 
Baukje en Ruud en op 8 april een test gedraaid. Groot succes! 
Wij zijn bezig te onderzoeken of het zinvol om zonnepanelen op het dak te plaatsen 
en de gaskachel te vervangen voor een palletkachel. Dit i.v.m. de milieueisen die op 
stapel staan. 
 
Verder wil ik nu echt dat jullie opzoek gaan naar een opvolger. Ik wil dat ik na 20 jaar 
het iets rustiger aan mag gaan doen. Blijf wel nog actief als instructeur, maar volgend 
jaar draag ik het hamertje over aan? 
 
Secretaris  
 
Het was een jaar als geen ander. We hebben verschillende bestuursvergaderingen 
gehouden waarin het beleid van de vereniging werd getoetst op juistheid en 
toepasbaarheid. Er waren geen in- of uitgaande stukken die een noodzakelijke 
vermelding verdienen behoudens het feit dat na lang zwoegen de Kamer van 
Koophandel de juiste personen op de juiste plaats heeft staan. Omdat de secretaris 
tevens webmaster is en een van de beheerders van de Facebook pagina kunnen we 
vermelden dat deze pagina’s veel worden bezocht en ook gebruikt worden om in 
contact te komen met de vereniging. Kortom voor de secretaris een jaar van weinig 
opwinding maar wel genieten.  
 

Persoonlijke noot secretaris. 
Dit is mijn laatste vergadering als bestuurslid van de Hondenvereniging Elburg. 
Natuurlijk blijf ik betrokken als instructeur/webmaster en fotograaf en als verrassing 
zal ik na de zomer een opleidingsplan presenteren. Waarom ik ermee stop ligt in het 
feit dat ik vind dat de het bestuur moet verjongen en gelukkig hebben de anderen 
een jongeman kunnen strikken die mij een geschikte opvolger lijkt. Ik neem afscheid 
zonder afscheid te nemen, dus geen bloemen en toespraken ofzo. Dat past niet bij 
mij en dat wil ik ook zo houden. Vandaar dit stukje in het jaarverslag.  
 
 
Verslag Ledenadministratie 
 
Eind 2015 en eind 2016 was het ledental ongeveer 155 leden. Op dit moment is het 
ledenaantal 160 leden. Ledental is dus stabiel rond de 160. 
 
Nauwe samenwerking tussen ledenadministratie en penningmeester en die verloopt 
heel soepel. 
Er vindt regelmatig afstemming plaats tussen de ledenadministratie en de financiële 
administratie over wijzigingen in het ledenbestand. Vaak gebeurt dit per mail, maar 
als het nodig is worden de koppen even bij elkaar gestoken. Aan het begin van elke 
cursus en halverwege de cursus wordt een back-up van de ledenadministratie 
gestuurd naar de financiële administratie, zodat als het nodig is daarop terug 
gegrepen kan worden. Ook wordt de financiële administratie op de hoogte gehouden 
van aanmeldingen en opzeggingen van leden. En dat gebeurt nu allemaal in Excel.  
 



Verslag coördinator instructeurs 
 

Wij hebben 3 instructeursvergaderingen gehad 
Jacolien heeft tijdelijk geen les gegeven vanwege haar zwangerschap. Inmiddels is zij 
weer volledig inzetbaar. 
Frits Müller is niet langer meer actief als instructeur. Hij is druk met andere hobby’s. 
Hij blijft wel betrokken bij de club door o.a. filmpjes te maken met de drone. Tijdens 
het proefkampioenschap gehoorzaamheid afscheid van hem genomen, omdat hij 
vanavond niet aanwezig kan zijn. 
De instructeursopleiding die door aankomende instructeurs werd gevolgd bij O&O 
past onvoldoende bij de werkwijze van de HVE.  Daarom is besloten om een eigen 
opleidingsplan op te zetten. Dit gaat Johan Schuurman, samen met Alicia doen.  
Inmiddels is er een eerste groep GHH hond gegeven. En deze is met succes afgerond. 
De 2de cursus zal nog worden gegeven door Martin en Alicia en daarna gaat een van 
hen ruilen. Zodat er een overdracht plaats vindt van instructeur op instructeur.  
 
We blijven op zoek naar extra instructeurs. 
  
Een woord van dank naar onze examinatoren Ria, Roel en Gert. Zij staan elke keer 
weer klaar om onze examendagen bij te wonen en de cursisten uit te leggen wat ze 
gezien hebben en tips mee geven voor de vervolgtraining. 
 
 

Jaarverslag PR 
 
Clubkampioenschap Behendigheid wederom met prachtige prijzen voorzien door 
onze Hoofdsponsor Dierenspeciaalzaak Gardenbroek uit Elburg. 
Cursus Gedrag en Gehoorzaamheid tweemaal via de media onder de aandacht 
gebracht in: 
- Huis aan Huis 
- Veluweland 
- LOE (Lokale Omroep Elburg) 
 
Meegedaan met het Oranje-Fonds, NL-DOET op 10 maart 2017. Anne Klaassen is net 
als vorig jaar komen helpen. We hadden eerst drie scholieren, maar werden daarna 
door nog twee jonge mannen versterkt. Wel fijn, want meer geschikt voor zwaardere 
werk. 
 
Leden geactiveerd om te stemmen op onze vereniging op de Rabobank Clubkas 
Campagne. Opbrengst was 255 euro. Bedankt voor het stemmen op de HVE!  
 
Vrijwilligersuitje met midgetgolf en een diner. 
Kerstattentie voor de vrijwilligers. 
 

Verslag coördinator Onderhoud 
 
Op het gebied van onderhoud is er niet zo heel veel gebeurd het afgelopen jaar. 



Conform de planning is de meterkast aangepast zodat nu de verlichting op een 
duidelijke en veilige manier aan en uit gezet kan worden, Tevens is de tijdklok 
aangepast. 
 
De haag tussen de weg en het grote veld is gesnoeid door Henry en de jongens van 
de Zorgboerderij en tijdens NL Doet zijn de takken verzameld en op een ‘klein 
hoopje’ gelegd zodat Henry met zijn jongens deze kunnen versnipperen. Tevens is de 
‘vuurplaat’ op de parkeerplaats door Liesbeth opgeruimd en de boom op het grote 
veld is gedeeltelijk gesnoeid. 
 
De dames van het onderhoud/schoonmaak hebben wederom voor aanvang van de 
voorlichtingavonden en cursussen de complete binnen en buiten kant van het 
clubhuis schoongemaakt. 
 
Ook zijn er kleine onderhoudswerkzaamheden gedaan zoals het terras gereinigd, 
buitenzijde van het dakrand schoongemaakt, hekje neergezet, planten geplant 
(helaas niets meer van over) enz. 
 

5. Jaarverslag van de penningmeester. Nieske de Leeuw gaf, geheel op haar eigen wijze, 
verslag van het reilen en zeilen rond de in- en uitgaven van de vereniging en de 
verwachting in de vorm van een begroting 2017. Daar waar nodig gaf Nieske enige 
uitleg maar als snel bleek iedereen op de hoogte en kon het woord worden gegeven 
aan de kascontrole commissie. 
De kascontrole commissie verleende de penningmeester decharge en reikte daartoe 
een schriftelijke verklaring aan. 
 

6. Verkiezing kascontrole commissie. Trudy Sanders was aftredend en spontaan meldde 
Pim Hovenga zich aan als nieuw lid. De commissie bestaat nu uit Ingrid Maks en Pim 
Hovenga. Ingrid Maks is de volgende ALV aftredend. 
 

7. Verkiezing bestuursleden: 
Ruud van Rossum (Coördinator Onderhoud) is aftredend en herkiesbaar. Hij wordt 
met algemene stemming herkozen. 
Johan Schuurman (Secretaris) is aftredend en niet herkiesbaar. Als secretaris wordt 
Niels Janssen met algemene stemmen gekozen in het bestuur. 
 

8. Evaluatie meersporenbeleid. Liesbeth Vermeulen belicht in het algemeen de 
veranderingen binnen de vereniging en de te verwachten veranderingen. Naast de 
gedrag en gehoorzaamheidscursussen is er een nieuwe cursus ontwikkeld onder de 
naam ‘De gehoorzame huishond’. Na een pilot zal deze cursus deel gaan uitmaken 
van het cursus aanbod. Daarnaast zal er een eigen opleiding voor instructeurs 
worden ontwikkeld om meer aansluiting met de praktijk van de dag te krijgen. Johan 
Schuurman zal deze opleiding ontwikkelen en naar verwachting in het najaar 
voorleggen aan de instructeurs en bestuur. 
 

9. Uitleg ‘wedstrijd gehoorzaamheid’ Ruud van Rossum geeft uitleg en verteld over de 
bevindingen van de wedstrijdproef die twee weken eerder werd gehouden. Alle 



deelnemers waren zeer positief. De wedstrijd zal gehouden worden voor de start van 
de wedstrijd behendigheid. N.a.v. de bevindingen zal het bestuur dit evalueren en 
een vaste plaats geven binnen de verenigingsagenda. 

 
 

10. Rondvraag: 
Pim Hovenga zag graag de foto’s van de instructeurs op de site. 
Kunnen beantwoorden dat daar op dit moment aan wordt gewerkt. 

 
11. Sluiting 21.50 uur 


