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                          Algemene ledenvergadering 

                            Hondenvereniging Elburg 

                                   Notulen 16 april 2019 

 

• Opening vergadering 

20.00 uur. De voorzitter verwelkomt eenieder. Presentatielijst is rondgegaan en afgetekend 

door de aanwezigen. 

Afwezig met kennisgeving; Gerriette Schuur en Niels Janssen, waarbij Niels heeft aangegeven 

dat het hem op het moment moeite kost om werk, opleiding, thuis en vrijwilligerswerk te 

combineren. Voorzitter gaat dit met hem oppakken. 

 

• Vaststellen agenda 

Er worden 1 nieuw punt ingebracht.  Deze wordt later behandeld. 

 

• Notulen ALV 2018 

Een vraag over de zonnepanelen, deze zijn nog niet aangeschaft vanwege hoge kosten. Er 

wordt nog bekeken wanneer dit uitgevoerd gaat worden. 

Pim Hovenga merkt op dat er nog een punt aangepast moet worden in het Huishoudelijk 

Reglement, bij privacyverklaring moet laatste zin verwijderd worden.  Moet aangepast 

worden door, actief toestemming geven voor foto’s. De voorzitter zal dit oppakken. 

De leden hebben verder geen op- of aanmerkingen over de notulen. 

 

• Binnen gekomen stukken. 

Er zijn geen binnen gekomen stukken 

 

• Jaarverslag van de penningmeester 

De Jaarrekening wordt doorgenomen en voorgelezen door Nieske; 

 

Kantine Ook in 2018 is er, net als in 2017, een positief resultaat voor de kantine. In 2019 is 

een positief resultaat opgenomen voor de kantine van € 250. De prijzen in 2019 zijn 

ongewijzigd ten opzichte van 2018. 

Overige opbrengsten: In 2018 bestaat de opbrengst uit het Rabobank clubkasfonds 412,50 

euro en vergoedingen voor gebruik van het clubgebouw 100 euro.  

Het Rabo Clubkasfonds is in de begroting van 2019 opgenomen voor € 300. De vergoedingen 

voor het gebruik van het clubgebouw zijn begroot op € 100. Het totaalbedrag in de begroting 

komt daarmee op € 400. 

Cursuskosten Deze kosten bestaan uit de kosten voor de examinatoren, de bekers voor de 

clubkampioenschappen en de kosten voor het eten op de examendagen en bij de 

instructeursvergaderingen. Daarnaast, zoals al aangegeven bij de ALV in 2018, zijn hierin 

opgenomen de kosten voor de kynologische cursus van één van de instructeurs. 
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De kosten zijn in 2018 lager uitgevallen dan begroot, door lagere kosten voor de 

examinatoren en lagere kosten voor het eten op de examendagen. Ook zijn er geen extra 

uitgaven geweest voor de doggy-fun cursus en de aanschaf van klein materiaal. 

In 2019 zal de opleiding en begeleiding van leerling-instructeurs gedaan worden door 

ervaren instructeurs van de vereniging. Inmiddels wordt er druk gewerkt aan een nieuwe 

opzet voor de cursussen. Voorlopig zijn hiervoor geen extra kosten opgenomen in de 

begroting van 2019. 

Vrijwilligers uitje en de kosten van de kerstborrel. In 2018 is er geen kerstattentie uitgereikt. 

In plaats daarvan is er weer een nieuwjaarsborrel gehouden voor de vrijwilligers (begin 

2019). Dat verklaart het verschil tussen de wekelijkheid en de begroting 2018. 

Verder zijn hierin opgenomen de lief en leedposten (dus bloemen voor 

instructeurs/vrijwilligers bij bijzondere gelegenheden). 

Terrein en huisvesting: Betreft huur en onderhoud terrein, kosten gemeente Elburg en 

energiekosten. Er zijn in 2018 wat extra kosten geweest in verband met het maken van extra 

sleutels en het eigen risico in verband met de stormschade door de storm van januari 2018. 

(Schade aan het hekwerk). 

De huur van het terrein is verhoogd met ingang van 2019. Ook is rekening gehouden met 

hogere energiekosten. Daarom is het bedrag in de begroting 2019 gestegen ten opzichte van 

de begroting 2018. 

Administratie- en kantoorkosten Dit bedrag is onder meer voor de kosten van het gebruik 

van de pinautomaat (KPN en CCV). De prijs voor het internetcontract is hoger geworden (is 

nu ongeveer € 61 per maand). 

Overige kosten verzekeringen, bankkosten en diverse kleine uitgaven. N.B. de bankkosten 

zijn inclusief de extra kosten voor het pinnen (ongeveer € 60 per jaar). 

 

• Kascontrole commissie 

Jacolien Withaar en Pim Hovenga hebben de kascontrole uitgevoerd. 

Er zijn geen onregelmatigheden vastgesteld, de boekhouding zag er keurig uit. 

 Prima gedaan! 

De penningmeester wordt decharge verleend over de boekhouding 2018 door de 

vergadering. 

Pim Hovenga is uittredend en wordt door de voorzitter bedankt. 

Nieuwe kascontrole commissie bestaat voor 2019 uit: Jacolien Withaar en Matty Wolthuis. 

 

• Mededelingen van de voorzitter en overige bestuursleden 

 

Zoals altijd wil ik deze terugblik beginnen met onze Hoofdsponsor Gardenbroek hartelijk te 

bedanken voor alle prijzen die zij weer beschikbaar hebben gesteld voor de jaarlijkse 

Clubkampioenschappen Behendigheid en Gedrag en Gehoorzaamheid. Tevens een woord 

van dank naar onze examinatoren Ria, Roel en Gert. Wij vinden het geweldig dat jullie er 

altijd zijn en op deze wijze ons aanvullen in het bezig zijn met mens en hond. Ook wil ik even 

stil staan bij onze Anja Schut, elke examen dag zorgt zij voor een geweldige Indische lunch 

voor de mensen die daar de gehele dag hard bezig zijn het examen goed te laten verlopen.  

Nieske heeft aangegeven te stoppen met de bestuursfunctie van Penningmeester. Daar zijn 

wij uiteraard niet blij mee maar respecteren haar beslissing. Wij zijn dus naarstig op zoek 
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naar vervanging, dus denk met ons mee want misschien weet u iemand die dat wel zou 

willen doen voor deze mooie en financieel sterke vereniging. 

Secretaris: Er zijn drie bestuursvergaderingen gehouden waarvan verslag is opgemaakt. In-of 

uitgaande stukken niet van belang deze hier te benoemen. 

Ledenadministratie: Terugkomend op vorig jaar hadden wij in cursus 2 146 leden en 87 

deelnemers aan de cursus. In cursus 3 140 leden en 102 deelnemers. Meegeteld zijn 

natuurlijk ook de ereleden en vrijwilligers. Op dit moment 189 leden en ongeveer 75 

deelnemers. Hier is nog veel verloop want nog steeds melden mensen zich aan met een 

nieuwe pup. Ook is de ledenadministratie voorzien van een nieuwe laptop en wat ik 

begrepen heb van Jet werkt hij mieters. 

Coördinatie Instructeurs: Afgelopen jaar 2 instructeurs vergaderingen gehouden en wel op 

12 Mei en 22 Sep. In 2019 op afgelopen 23 Feb. Er is nog eens met een frisse blik gekeken 

naar de inhoud en de opbouw van de verschillende cursussen. Dit wordt sinds cursus 1 van 

2019 uitgeprobeerd en is nog niet compleet inzichtelijk. Na cursus 2 2019 volgt een 

evaluatie, zodat cursus 3 dit jaar in een nieuw jasje zit. Ook zullen daardoor de certificaten 

worden aangepast. De bedoeling is dat de instructeurs zich voorstellen op de website. Bijna 

iedereen heeft hieraan voldaan, dus graag actie voor diegenen die dit nog niet hebben 

gerealiseerd. Foto en korte tekst kunnen worden ingeleverd bij mij (VZ) via email. Vz draagt 

zorg voor versturen naar beheerder website, lees Pim Hovenga. Erik Ringelestein is benaderd 

voor Instructeur Behendigheid. Ook is Matty Wolthuis die al instructeur is bereid gevonden 

daar waar noodzakelijk inval lessen te verzorgen. Liesbeth wil jij even kort verslag 

uitbrengen. 

Instructeurs in opleiding: Denk hierbij op dit moment aan het meelopen met andere 

instructeurs om alvast praktische situaties te observeren en daarvan te leren en ervaring op 

te doen. Het betreft Ellen Keijzer, Ellen Gielink en Bé Heijes, waarbij Ellen Keijzer al 

zelfstandig de Doggy-Fun lessen verzorgt. Korte uitleg status Bé Heijes. 

Het opleidingsplan voor toekomstige instructeurs: Sandra en ik hadden ons beschikbaar 

gesteld om een opleidingscursus te maken zodat er intern kan worden opgeleid. Dat komt 

nog niet zo snel van de grond door andere drukke werkzaamheden van beiden, maar zijn er 

wel mee bezig. Tevens volgt Sandra nog een cursus extern en ik heb haar gevraagd wat er te 

halen valt als het om vernieuwing en verandering gaat wat ten goede zou kunnen zijn voor 

onze vereniging. Op onze website staat namelijk dat wij werken met opgeleide instructeurs 

en meegaan met vernieuwing daar waar wij als vereniging achter staan. Op dit moment heb 

ik (Vz) een klankbord ingesteld die Sandra en mij gaan ondersteunen. Joke Alveringh, Ellen 

Gielink en Johan Schuurman zijn de leden van dit klankbord. Wordt vervolgd.  Johan is 

trouwens weer terug als instructeur. De situatie risico honden begint weer in de aandacht te 

komen dus het bestuur besluit deze situatie als agendapunt te plaatsen op de eerstkomende 

agenda van de Instructeurs vergadering. 

Verslag PR: De vereniging heeft weer meegedaan met de Rabo Clubkas Campagne. Er is veel 

ruchtbaarheid aangegeven via FB en de persoonlijke benadering van de cursisten tijdens de 

lessen. De opbrengst was 412,50 euro. De clubactie wordt in 2019 in het najaar gehouden 

dus u hoort nog van ons. Nl-Doet ook dit jaar niet aan meegedaan, te weinig klussen om deel 

te nemen. Vrijwilligers uitje bij de Olde Dreiput was weer een succes. De Nieuwjaar borrel 

i.p.v. een Kerstgeschenk was bij Bertus wederom een succes. Nieuw vrijwilligers uitje zit in de 

planning. FB wordt veelvuldig gebruikt om foto’s van de lessen te plaatsen met een korte 
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tekst. Dit wordt zeer gewaardeerd en er worden vele positieve reacties geplaatst. Dhr. 

Leusink is al enige tijd onze hoffotograaf en zorgt ook voor plaatsing van foto’s op de 

website. 

Verslag Onderhoud: Even heeft het ernaar uitgezien dat de ondersteuning (grasmaaien) van 

de Zorgboerderij stopgezet zou worden na het vertrek van Henrie Hunestein. Ik (Vz) heb dat 

kunnen voorkomen na een goed gesprek van hoe nu verder, dus situatie en relatie blijft 

gehandhaafd.  

Wat natuurlijk steeds aan de orde is bij onderhoud is snoeiwerk en het schoonmaken van het 

clubhuis binnen en buiten en daarom wil ik graag namens het bestuur even extra aandacht 

besteden aan de dames die dat enkele keren per jaar verzorgen. Natuurlijk wordt er op 

lesdagen ook vaak schoon gemaakt maar wij vinden dat deze dames even apart in de 

bloemetjes gezet moeten worden dus Ellen, Marieke, Jolanda, Evelien en Herma hartelijk 

dank namens ons allemaal. 

 

• Extra agenda punt 

Liesbeth stelt voor om een werkgroepje te vormen om voorlichting en begeleiding te geven 

aan mensen die een “hoog risico hond” hebben aangeschaft of dit van plan zijn. 

Er is al contact geweest met de gemeente maar die weten hier niks over. Er is ook nog steeds 

geen landelijk besluit maar wel veel onrust in media en dergelijke.  

Johann stelt voor om dit in de komende instructeurs- en bestuursvergadering te gaan 

overleggen. 

 

• Rondvraag  

Geen vragen. 

 

• Sluiting 

20.55 uur sluit de voorzitter de vergadering 

 


