
 

 

Notulen algemene ledenvergadering VVH dinsdag 19-2- 2019 

Aanwezig:  Jan Wijnen, Ans de Back, Harm Wacht, Judith Vermeulen, Carolien Struijk, Mary-Ann de 

Hoog, Monique Wacht 

  Totaal: 376 (kader)leden 

Aanwezig: 30 (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 

o Geen 

 

3. Verslag vorige vergadering 

Verslag vorige vergadering goedgekeurd. 

 

4. Een terugblik  

o Secretariaat:   

8 bestuursvergaderingen (2x met aanwezigheid kartrekkers) 

1 Algemene Leden Vergadering 

o Ledenadministratie     

Jaarafsluiting; 376 leden (incl. de kaderleden (60), aaihonden, jaarleden) 

7 puppygroepen met 64 nieuwe cursisten 

8 basis groepen met 68 nieuwe cursisten 

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

 

o Activiteiten in 2018 (voor leden en kaderleden) 

 Maart Workshop massage voor honden   

o April Paaseieren gezocht en gevonden 

o April Kienen    

o Oktober Workshop hondenfitness      
     

o November Vuurwerklezing   

o December   Sinterklaas 

 

5. Plannen 2019 

Opvoeden; 

o Bijscholing instructeurs op het gebied van voeding voor de hond 
o Jaarlijkse bijscholing van Kynologisch Instructeurs t.b.v. Accreditatie 

Kwaliteitscommissie: 

o Landelijke ontwikkelingen volgen m.b.t. HRH 



o Elke zondag begeleiding op het veld voor honden/cursisten met (gedragsproblemen) bij de 
hond 

o Periodieke inloopsessies voor: 
 (gedrags-)problemen 
 Nagels knippen en vragen over de vacht 
 Vragen over beweging en blessures van de hond 

o BHV-opleiding voor kantinepersoneel 

Sporten; 

o Recreanten op donderdagavond (mogelijk 2e groep) 
o Geen Obedience meer. Alleen Obedience-Fun op zondagmorgen 
o In onderzoek, workshops aanbieden m.b.t. hersenwerk/speuren 

Maatschappelijk werk: 

o VVH nodigt uit in september 
o Aaihondenprojecten  
o Testdag voor nieuwe aaihonden 
o Demo team opgeheven  

Bestuur algemeen: 

o Huisvestiging, aanpassen huidige kantine 
o Vergunning aangevraagd voor container 
o Verzoek verlenging pacht ingediend 

      

6. 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. 

 De kascontrole werd dit jaar op 5-2-2019,  nauwkeurig nagekeken. Tijdens de controle van de 

kasbescheiden werden er geen onregelmatigheden geconstateerd en werd de controle afgetekend 

door;     Linda Kuijken en Antonie Louwers 

De kascontrole voor 201 zal worden uitgevoerd door; Antonie Louwers en Hennie Evers.  

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

 

7. Contributie & cursusgelden 2019 

Er zijn geen wijzigingen. 

 Jaarlijks lidmaatschap     € 20,- 

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

 Gehoorzame hond     € 50,- 

 G&G, Behendigheid, Recreanten, Dogdance € 80,- p/j € 80,- voor de eerste keuze en € 

40,- voor iedere bijkomende cursus keuze, ongeacht welke discipline, hond of geleider (van 

hetzelfde adres) 

o Kaderleden en hun gezinsleden zijn vrij van contributie en cursusgeld 

 

8. Bestuurssamenstelling 

Herkozen tijdens deze vergadering: 

Harm Wacht, voorzitter 

Monique Wacht 

Judith Vermeulen 

 

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 

 

9. Rondvraag 

 

 Op welke dagen gaan de workshops plaatsvinden? Op de zondag.  

 Kantine, is er nu zekerheid dat de club op dit terrein mag blijven? Nee, die is er niet, er wordt 

nog altijd overlegd met de gemeente. We gaan het clubhuis niet verbouwen zonder vergunning 

voor de opslagcontainer en een verlenging van de pacht 

 Enquêtes, wat is daar uitgekomen? Geen terugkoppeling ontvangen. 

Er worden niet zoveel enquêtes ingeleverd, over het algemeen is men tevreden. Een enkele 

keer voldoen verwachtingen van de cursisten niet met wat de club hen kan bieden. Het is 

een goed idee om in de nieuwsbrief de uitkomsten van de enquête te zetten. Men weet dan 

dat wij dit serieus nemen en er ook wat mee doen. 

 

De VVH…. 

o Een hondenvereniging met oog voor mensen 

o 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 

 

         

                  

 

 

 

 


