
Algemene Ledenvergadering Hondenvereniging Elburg 

Datum  Woensdag 23 april 2014 
Locatie Restaurant De Haas, Jufferenstraat 21, Elburg 
Aanvang 20.00 uur 
 
Aanwezig Liesbeth Vermeulen – voorzitter 
  Ina Rietveld – PR en sponsoring 
  Peter Menting – 1e penningmeester 
  Frits Müller – 2e penningmeester 
  Johan Schuurman – ledenadministratie/1e secretaris 
  Ingrid Maks – 2e secretaris 
  Johann Breukelman– coördinator instructeurs en opleiding 
  Ruud van Rossum – coördinator onderhoud 

 
Opening. 
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Tijdens deze 
32e Algemene Ledenvergadering zijn inclusief het voltallige bestuur 19 personen aanwezig. Bé 
Heijes en Joke Alveringh zijn officieel afgemeld. 
 
Ingekomen/verzonden stukken en mededelingen. 
Geen. 
 
Inventarisatie rondvraag. 
Geen. 
 
Notulen van de ALV van 24 april 2013. 
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen en dus kunnen deze op de website gepubliceerd worden. 
 
Bestuursverkiezing. 
Ina Rietveld en Johan Schuurman zijn beiden aftredend en herkiesbaar. Met unanieme stemmen 
worden zij herkozen. 
 
Jaarverslagen. 
Voorzitter: 

• Bedankt als eerste Hoofdsponsor Gardenbroek voor alle prijzen die beschikbaar zijn 
gesteld tijdens het Clubkampioenschap. 

• Er zijn dit jaar behoorlijk wat veranderingen doorgevoerd en daardoor ook kosten gemaakt. 
De belangrijkste verandering is het invoeren van een lidkaart die alleen afgegeven wordt 
als betaald is. Om het betalingsgemak te vergroten is een pinautomaat aangeschaft. Dat 
kost natuurlijk geld (€ 1.200,-), maar gebleken is tijdens cursus 2014-1 dat deze 
efficiencyslag de kosten meer dan waard was. Niet alleen wordt het cursus- en 
lidmaatschapgeld sneller geïnd, het gaat ook een stuk eenvoudiger. 

• Het Clubkampioenschap Behendigheid was een groot succes. We hadden schitterend 
weer. Marianne van Ekeris met Cato werd Clubkampioen 2013. Zij mocht voor de derde 
keer de grote wisselbeker mee naar huis nemen. En dat is – voor zover Liesbeth weet – 
nog nooit gebeurd in de historie van de HVE! Albert Westhof had in 2012 aangegeven het 
jammer te vinden de wisselbeker in te moeten leveren. Inmiddels is er ook een beker die 
betrokkene mag houden (niet zo groot natuurlijk, maar toch). 

• Irene de Kleer wordt bedankt omdat ze nog steeds de drijvende kracht is achter de 
knuffelmiddagen die zij coördineert voor de dementerende ouderen in De Voord (elke 
eerste dinsdag van de maand). Mochten er nog leden zijn die willen meedoen (zeker met 
niet al te grote honden), meld je aan bij Irene. 

• Liesbeth is samen met Gerriëtte Schuur bij de LOE geweest. Gerriëte om het belang van 
vachtverzorging te benadrukken en Liesbeth om te praten over het belang van het 
opvoeden van hond en baas! 

• Nadat in 2012 afspraken gemaakt zijn over het onderhoud van de puinweg aan de 



strekdam, verloopt dit inmiddels goed. De weg wordt 4 keer per jaar aangepakt, dus er is 
minder last van grote kuilen e.d. De kosten van het onderhoud worden verdeeld over de 4 
verenigingen die aan de Strekdam zijn gehuisvest. Daarvan wordt de bijdrage van 400 euro 
die de HVE van de ROVB krijgen afgetrokken. 

• Ook dit jaar is de HVE dank verschuldigd aan Henri Huenenstein die, samen met ‘zijn’ 
jongens van Zorgboerderij Westbroek, het onderhoud van het veld voor zijn rekening 
neemt. Het bestuur doneert de Zorgboerderij hiervoor jaarlijks 250 euro. De jaarlijkse taart 
zal binnenkort worden gebracht door Ellen, Ina en Liesbeth. 

• Ina Rietveld wordt hartelijk bedankt voor haar inzet voor de RABO Clubkasfonds Aktie 
waarover zij straks zelf meer zal vertellen. 

• Ina heeft samen met Ruud van Rossum het NL-Doetweekend gecoördineerd. Ook 
daarover zal zij straks zelf meer vertellen. Wel meldt de voorzitter vast dat het weer 
verschrikkelijk was want het regende pijpenstelen. De jongens die kwamen helpen, waren 
al nat voordat zij begonnen. Ze zijn in andere kleren geholpen en toen gingen ze samen 
met Ruud en Johann aan de slag. Het toegangspad ziet er nu dan ook weer een stuk beter 
uit door het granulaat van Van Werven. 

• Afgelopen jaar hebben de bomen een aantal heftige stormen moeten trotseren met de 
nodige gevolgen voor de HVE. Een grote boom vlak naast het puppyveld brak af maar viel 
gelukkig naast het hek. Er is een professioneel bedrijf ingeschakeld om de resten van de 
boom om te zagen. Gelukkig zijn de kosten hiervan – na enig aandringen – door de ROVB 
vergoed.  

• Helaas moeten we dit jaar afscheid nemen van twee zeer gewaardeerde instructeurs. De 
planning was dat Johann - als coördinator van de instructeurs – dat straks zou doen maar 
omdat zowel Geesje Koops als Ria Knook niet aanwezig zijn lukt dat niet. Als voorzitter wil 
Liesbeth beide dames op dit moment heel erg bedanken voor hun jarenlange inzet, waarna 
besloten wordt dat Gerriëtte de bloemen bij Geesje brengt en Ina bij Ria. 

• Tenslotte worden alle vrijwilligers (met een applaus van iedereen) heel hartelijk bedankt 
voor hun inzet van afgelopen jaar. Een speciaal woord van dank is op z’n plaats voor 
Yvonne Tegelears die opnieuw, en voor het zoveelste jaar achtereen, allerlei extra dingen 
heeft gedaan. Binnen het bestuur is hierover gesproken en unaniem is besloten dat Yvonne 
daarvoor benoemd moet worden tot Erelid van Verdienste. Dus dat betekent een 
erepenning, een oorkonde en een mooi bosje bloemen.  

 
Secretaris: 

• Naast de verslaglegging van de Algemene Ledenvergadering heeft de 2e secretaris tevens 
de bestuursvergaderingen verslagen en was zij geregeld in contact met de Kamer van 
Koophandel om te voldoen aan het verstrekken van de gevraagde gegevens zoals de 
bestuurssamenstelling. 

• Het bestuur heeft in onderling overleg besloten de functies 1e en 2e secretaris te ruilen 
zodat, vooral op de zaterdagen en indien gewenst, vaker overleg van het dagelijks bestuur 
(voorzitter, secretaris en penningmeester) mogelijk is. De ledenadministratie blijft 
gekoppeld aan de 1e secretaris. 

• Naast de reguliere ingekomen en verzonden stukken is het vooral de ledenadministratie die 
afgelopen jaar voor de nodige werkzaamheden zorgde. De aanschaf van een nieuw 
boekhoud- en ledenadministratieprogramma, de penningmeester gaat daar straks het 
nodige over zeggen, heeft ertoe geleid dat het eenvoudiger en sneller wordt overzichten te 
produceren alsook de lid- en leskaarten. Daarnaast was het eenvoudiger facturen en/of 
herinneringen te versturen. 

• Het aantal leden is op dit moment circa 165 want door het niet langer doorvoeren van 
automatische incasso’s zijn ongeveer 40 spookleden boven water gekomen die inmiddels 
uitgeschreven zijn. Wel zijn er inmiddels al weer heel veel puppen aangemeld zodat er per 
vandaag 241 leden ingeschreven staan. 

• De 1e secretaris, tevens verantwoordelijk voor de Facebook-pagina en de website, meldt 
dat er ten opzichte van voorgaande jaren een significante stijging van het aantal bezoekers 
is. Als er nieuwe foto’s geplaatst zijn, zijn dat er soms wel 2 tot 300. 

• Met de bezorging van het clubblad is rond de Kerst iets fout gegaan. Ook is er 1x geen 



clubblad verschenen. Copy is overigens altijd welkom. Niet alleen vanuit de instructeurs 
maar ook vanuit de leden. 

 
Coördinator Onderhoud 

• Omdat Ruud verlaat is, neemt Johann het woord en vertelt dat zij samen veel zaken 
opgepakt en afgehandeld hebben (de weg, hek- en snoeiwerk, de kar van de slurf 
gerepareerd). 

• Ina heeft een kennis die een offerte voor nieuw hekwerk zal maken. 

• Johann is in gesprek met de Gemeente Elburg in verband met straattegels die (in De 
Oosthoek) vrijkomen en gratis gebruikt kunnen worden voor de bestrating rond het 
clubgebouw. De Gemeente stribbelde eerst nog wel even tegen, maar na erop gewezen te 
zijn dat de HVE geen subsidie krijgt maar wel in een sociale behoefte binnen de Gemeente 
voorziet, is die toezegging binnen. 

• Het houtwerk onder de ramen is verrot en wordt vernieuwd. 

• Voor Behendigheid moet een aantal toestellen vernieuwd worden (band, sprongen en een 
tunnel). Overigens moet alles eerst schoon gemaakt worden omdat het begin van cursus 
2014-1 erg nat was, waardoor alles enorm modderig geworden is. 

• Yvonne vraagt toestemming voor de aanschaf van een aantal pannen voor de keuken. 
Hetgeen haar terplekke verleend werd. 

 
PR 

• 2013 werd Liesbeth in het zonnetje gezet. Al jaren is zij altijd weer bereid zich in te zetten 
voor de vereniging. Informatie is ingewonnen bij het gemeentehuis om naar een Lintje voor 
Liesbeth te informeren. Of dat iets voor haar is, was de volgende vraag en al snel bleek dat 
Johan via Sander erachter kwam dat dat dus niet het geval zou zijn. Besloten werd voor 
een ander doel te gaan en dat is Stichting Brook Hospital for Animals Nederland geworden. 
Liesbeth’s vriendin ‘Bea’ bracht dat presentje en daar was Liesbeth blij mee verrast. 

• Het NL-Doetweekend was op 15 en 16 maart, maar de HVE heeft alleen vrijdag 
meegedaan in verband met de cursus op zaterdag. Het halletje is weer fris gesausd, de 
picknicktafels zijn schoon geschrobd, een nieuwe lamp in de gang, het hek bij puppyveld is 
gerepareerd en de struiken plus de grote boom zijn gesnoeid. Tijdens de vergadering werd 
en losse tak op het grote veld gerapporteerd en Johann en Ruud zullen daar morgen direct 
naar kijken. 

• Bijna tegelijk liep de Rabobank clubactie waarvoor de HVE was aangemeld aangezien er 
vorig jaar een flink bedrag was binnen ‘gestemd’. Dit jaar viel dat een beetje tegen. Dat 
komt omdat de Rabobank Clubactie inmiddels bekender is dan voorheen waardoor grote 
verenigingen veel stemmen ‘wegtrekken’.  Maar ondanks dat zijn we erg blij met € 320,- als 
opbrengst voor 2013 en ook voor die van 2014 want die bedroeg € 274,-. Ina bedankt 
iedereen die zijn/haar stem heeft uitgebracht. 

• Op 6 juli was de Vrijwilligers Barbeque. Vlees was geregeld via Slagerij Beekman aan de 
Smedestraat in Elburg en dat is goed bevallen. Het was mooi weer en het was erg gezellig. 

• Op 13 juli waren clubkampioenschappen voor Behendigheid en opnieuw heeft Gardebroek 
een aantal mooie prijzen ter beschikking gesteld. 

• In de kranten en bij lokale omroepen zijn, in overleg met Liesbeth, wat minder berichten 
geplaatst omdat we de aanmeldingen bijna niet aan kunnen. 

 
Ledenadministratie 

• Heeft zelf niets te melden omdat dat meegenomen werd bij het secretariaat. 
 
Coördinator Instructeurs en Opleidingen 

• Het afgelopen seizoen zijn drie cursussen aangeboden aan de leden en deze zijn allemaal 
goed bezocht. Ook nu bleek dat twee instructeurs op een groep positief werkt voor de 
cursist maar ook voor de instructeurs. Op deze wijze kan indien nodig extra aandacht 
worden geschonken aan een individuele cursist, maar ook kunnen goede afspraken 
gemaakt worden over wie er les geeft, wie verzorgt de administratie en natuurlijk het elkaar 
kunnen aanvullen tijdens de les. 



• Het “GELE LINT” zoals ook beschreven in ons clubblad wordt zo langzamerhand duidelijk 
voor iedereen. Het blijft overigens een aandachtspunt dus zal bij aanvang van elke cursus  
hier door elke instructeur op gewezen moeten worden met een duidelijke uitleg over het 
waarom en hoe hier mee om te gaan. 

• Gerriëtte Schuur en Claudia Waninge hebben hun cursus O & O in december 2013 met 
succes afgerond en doen volop mee als instructeur binnen verschillende cursussen op de 
zaterdagmorgen. Helaas is Frits Müller niet geslaagd voor het examen. 

• Geesje Koops is vanwege privéomstandigheden voorlopig gestopt met het geven van 
lessen en ook Ria Knook stopt vanwege studie en een drukke baan. 

• Veranderingen en verbeteringen in de volgende periode zijn onder andere dat de 
zaterdagmorgen wordt verlengd met een extra uur. Dit vanwege de hoeveelheid lessen in 
een lesuur op het grote veld. De indeling wordt dus met ingang van 3 mei van 09.00 tot 
13.00 uur. 

• Baukje is bezig met het invullen van een stukje kwaliteitszorg waarbij de didactische 
vormen die in een les noodzakelijk zijn, onder de aandacht worden gebracht. Daarbij moet 
gedacht worden aan een observator die komt kijken, bespreken, evalueren en daaruit 
kunnen dan de verbeterpunten worden opgepakt en meegenomen worden voor de 
volgende lessen. Met deze resultaten (tips en tools) wordt het voor de instructeur 
eenvoudiger invulling te geven aan de voorbereiding en uitvoering van de lessen. 

• Als Johann aangeeft klaar te zijn met zijn presentatie zegt Frits dat in de ALV van 2013 een 
punt is ingebracht waar geen antwoord op is gekomen. Dat blijkt de mogelijkheid van een 
algemeen clubkampioen te zijn. Liesbeth neemt het woord en stelt dat, gezien de 
niveauverschillen binnen de diverse groepen, dat een onmogelijke opgave blijkt te zijn. 
Ingrid heeft veel tijd/energie geïnvesteerd in het uitzoeken ervan en dit punt is binnen het 
Bestuur uitgebreid behandeld en besproken. Besloten is hierop verder geen actie te 
ondernemen; waarmee dit punt is afgehandeld. 

 
Alvorens de pauze in te gaan deelt Peter de stukken voor zijn deel van de vergadering uit zodat 
die tijdens de vergadering bekeken kunnen worden. 
 
Penningmeester. 

• Peter licht blad voor blad de jaarrekening 2013 toe. Donaties zijn negatief maar dat komt 
door de schenking aan Brooks. Nieske heeft dit tijdens de controle aangegeven en dat 
klopt natuurlijk want het is een negatieve donatie. 

• Er is een gunstig resultaat ten opzichte van de begroting door de enorme stijging van het 
ledental. 

• In de begroting is € 5.000,- opgenomen voor het vervangen van de ramen/raamkozijnen. 
Dat bedrag kan mogelijk bijgesteld worden richting € 1.500,- waardoor eventueel 
vervanging van het hekwerk mogelijk wordt. 

• De inkomsten van de kantine blijven volgens Peter een heet hangijzer. Het is belangrijk 
geen winst te maken want dan komt er ook geen aanslag van de Belastingdienst. 

• Het feit dat vanaf de eerste les 2014 contant/per pin betaald moest worden gaf de eerste 
twee lessen wat aanvangsproblemen maar de dames van de kantine hebben dat keurig 
opgelost en Peter bedankt hen voor hun hulp en inzet. 

• Als Peter aangeeft zijn laatste punt te willen aansnijden, blijkt dat Ellen een vraag heeft 
over de kosten van Sepa bij automatische incasso. Pinnen kost boven 50x nl. geld en door 
de enorme hoeveelheid puppen wordt er dus zeker meer dan 50x gepind. 

• Vervolgens vraagt Ellen waarom er een bedrag voor belastingen is begroot. Dat komt 
omdat er nooit iets is betaald omdat en eigenlijk nooit een batig saldo was. Ter voorkoming 
van toekomstige aanslagen wordt achterstallig onderhoud opgepakt. 

• Peter geeft aan het formulier van de Kascontrolecommissie per abuis vergeten te zijn. 
Jolanda en Nieske hadden een paar kleine veranderingen maar die zijn verwerkt en 
vervolgens is decharge verleend. 

• Omdat Nieske de Leeuw aftredend is en Jolanda Smit blijft wordt de aanwezigen gevraagd 
aan te geven wie tot de Kascontrolecommissie wil toetreden en waarna Ellen de Keyzer 
aangeeft dat te willen doen. Omdat niemand tegen is wordt zij aangesteld. 



 
Rondvraag. 

⚫ Frits Müller blijkt tijdens een braderie Ruud Potters tegen gekomen te zijn en heeft met hem 
gesproken over de jachttraining. Liesbeth geeft aan een aantal malen contact met Ruud 
gezocht te hebben maar krijgt hem, doordat Ruud op dit moment tijdelijke woonruimte 
heeft, niet te pakken. Na wat heen en weer praten geeft Liesbeth aan opnieuw een poging 
te zullen doen om Ruud te bereiken. Of er weer een cursus komt is nog niet duidelijk. Wel 
is duidelijk dat die dan zeker niet gratis zal zijn. 

⚫ Frolinde Kunst komt nog even terug op het Algemeen Clublidmaatschap. Zij komt vanuit de 
paardenwereld en daar wordt ook onderling (ondanks de verschillen in kwaliteiten) 
gestreden volgens een bepaalde omrekeningsfactor. Zowel Liesbeth als Ingrid kennen die 
wereld en omdat ook op die manier naar de uitslagen gekeken is weten zij dat dat geen 
soelaas biedt (niet alle leden zijn alle examens aanwezig door eventuele latere instroom). 

⚫ Ellen geeft aan de kerstattentie erg leuk gevonden te hebben (het glas, de fles wijn en de 
kaars). Ze is benieuwd wat er volgend jaar op stapel staat. 

⚫ Baukje geeft aan erg blij te zijn met de nieuwe jassen want die waren hard nodig. Zeker 
gezien de vele regen in het najaar en dit voorjaar kwamen ze goed van pas. Wel vraagt ze 
aandacht voor een deel van het veld omdat dat bij regen erg nat en glibberig is. Ruud zegt 
toe ernaar te zullen kijken maar voor ophogen en opnieuw inzaaien is tussen de cursussen 
2014-1 en 2 geen tijd terwijl het in de zomer te droog zal zijn. Hij gaat kijken of er een 
tussentijdse oplossing is. Liesbeth geeft nog aan dat doordat vanaf les 2014-2 een uur 
langer gelopen wordt waardoor het veld minder intensief gebruikt wordt hetgeen mogelijk 
ook minder schade geeft. 

⚫ Yvonne vertelt dat de gele rozetten voor de examens bijna op zijn en vraagt toestemming 
nieuwe te bestellen – wordt gegeven. 

⚫ Anja vraagt om een goede koekenpan en krijgt eveneens toestemming die te kopen. 
⚫ Ruud vraagt (omdat hij later kwam en dat punt niet zelf heeft kunnen aanroeren) alle 

aanwezigen door te geven als er iets kapot is dat te melden of zelf even de handen uit de 
mouwen te steken. Vaak is iets niet kapot maar moet er gewoon even een band gepompt 
worden of iets anders simpels. 

⚫ Frolinde vraagt of de lesindeling voor cursus 2014-2 al rond is en die blijkt Johan net aan 
Peter gegeven te hebben zodat die verstuurd kan worden. Terplekke worden een aantal 
brieven uit de stapel gezocht en uitgedeeld. 

 
Liesbeth sluit om 21.40 uur de vergadering. 
 
 
 
 


