
Notulen algemene ledenvergadering VVH dinsdag 20-2- 2018 

Aanwezig: Jan Wijnen, Ans de Back, José van der Velden, Harm Wacht, 

Judith Vermeulen, Carolien Struijk, Mary-Ann de Hoog 

                  Totaal: 43 (kader)leden 

Afgemeld:   14 (kader) leden 

1. Opening  

Harm, de voorzitter, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij 

geeft aan dat de ALV het moment is om te laten zien wat we doen, en hoe we dat 

doen.  

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

 Brief wedstrijdgroep Agility donderdagavond 

 

3. Een terugblik  

o Secretariaat:   

8 bestuursvergaderingen (2x met aanwezigheid kartrekkers) 

1 Algemene Leden Vergadering 

o Ledenadministratie     

Jaarafsluiting; 476 leden  (incl. de kaderleden, aaihonden, leden zondercursus) 

11 puppygroepen met 103 nieuwe cursisten 

7 basis groepen met 56 nieuwe cursisten 

113 jaarleden (agility, FCI obedience, recreanten, dogdance) 

 

o Activiteiten in 2018 (voor leden en kaderleden) 

o Februari   Hondenmassage 

 Maart  paaseieren gezocht en gevonden 

 April   Wandelweekend 

 Mei   Kienen 

 Juni   Dogdance weekend 

 Juli   Snuffeldag 

 September  Familiedag 

 September  VVH nodigt uit 

 November  Hondenfitness 

 December  Sinterklaas 

 

 



4. Het financieel jaarverslag 

Carolien Struijk, de penningmeester van de VVH heeft alle financiële gegevens weer 

netjes in kaart gebracht. Ze geeft hier een uitgebreid en overzichtelijke weergave 

van. 

 

 Financieel resultaat 2017  

De jaarrekening van 2017 wordt besproken door de penningmeester. 

 

 De kascontrole werd dit jaar op 7-2-2018,  nauwkeurig nagekeken. Tijdens de 

controle van de kasbescheiden werden er geen onregelmatigheden geconstateerd 

en werd de controle afgetekend door;     Raymond Evers en Mary-Ann de Hoog 

De kascontrole voor 2018 zal worden uitgevoerd door Linda Kuijken en Antonie 

Louwers.  

De penningmeester zal beiden t.z.t. uitnodigen voor de controle. 

 

5. De begroting voor 2018 

 

De begroting wordt door de penningmeester besproken. De jaarrekening van 2017 

en de begroting voor 2018 worden goedgekeurd. 

 

6. Contributie & cursusgelden 2018 

Er zijn geen wijzigingen. 

 Jaarlijks lidmaatschap     € 20,- 

 Puppy-, basis, en jonge hondencursus  € 50,- 

 Gehoorzame hond     € 65,- 

 G&G, Behendigheid, Recreanten, Doggydance € 80,- p/j 

€ 80,- voor de eerste keuze en € 40,- voor iedere bijkomende cursus keuze, 

ongeacht welke discipline, hond of geleider (van hetzelfde adres) 

 Kaderleden zijn vrij van contributie en cursusgeld 

 

7. Bestuurssamenstelling 

Her verkozen tijdens deze vergadering: 

Carolien Struijk     bestuurslid en penningmeester 

Jan Wijnen   bestuurslid technische commissie, 

 

José van der Velden heeft afscheid genomen, Mary-Ann de Hoog heeft haar 

opgevolgd als secretaris 

 

 



Huidige bestuurssamenstelling: 

Voorzitter    Harm Wacht 

Verenigingscommissie  Jan Wijnen 

Secretaris    Mary-Ann de Hoog 

Penningmeester   Carolien Struijk 

PR/Sponsoring   Monique Wacht 

Sociale commissie   Ans de Back 

Trainerscommissie  Judith Vermeulen 

 

8.  Rondvraag 

 

 Je lidmaatschap wijzigen, waar kan dat? Bij de ledenadministratie.  

 Vraag vanuit de agility groep op donderdagavond; wanneer de lessen op 

zondag uitvallen, vallen ze op donderdag ook uit. En andersom. Deze cursisten 

willen graag doortrainen, omdat ze meedoen aan wedstrijden. Het beleid is om 

steeds cursussen van 14 lessen te geven en deze op zondag en donderdag 

gelijk te laten lopen. Er moeten ook steeds instructeurs beschikbaar zijn. In de 

volgende bestuursvergadering wordt dit behandeld en daarna teruggekoppeld 

naar de kartrekkers. 

 

De VVH…. 

 Een hondenvereniging met oog voor mensen 

 Een vereniging waar mensen en honden in verbinding staan met elkaar. 

 

De VVH een hondenleven lang!! 
Bedankt voor uw aandacht en uw aanwezigheid. 

 

Verslag: Mary-Ann de Hoog 

 

         

                  

 

 
 

 


