Hondenvereniging Elburg
Algemene ledenvergadering 20 april 2016
Aanwezig: Ellen Keyzer, Trudy Sanders, Ingrid Maks, Yvonne Tegelaers, Mieke Menting, Nieske de
Leeuw, Jolanda Smit, Berend Alveringh, Joke Alveringh, Gerriette Schuur, Alicia Verkerk, Liesbeth
Vermeulen, Ina Rietveld, Ruud van Rossum, Johann Breukelman, Peter Menting, Mieke Menting, Dhr
A. Klaassen, Frits Müller, Monique Janssen, Arnold van de Beek, Baukje van der Zwaag, Anja Schut,
Arja van de Hoek, Johan Schuurman (not)
Afwezig mkg: Irene de Kleer en Martin Dutrieux.
1. Opening
De voorzitter opende de vergadering en heette iedereen welkom. Daarnaast dankte ze
hoofdsponsor Gardenbroek.
2. Notulen ALV dd 22 april 2015
De notulen werden onveranderd goedgekeurd.
3. Inventarisatie rondvraag
Geen
4. Jaarverslag over 2015/2016
Overeenkomstig de afspraken doet de voorzitter verslag van het afgelopen vereigingsjaar.
Eerst een terugblik over het afgelopen jaar.
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 2015.
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. Het
bestuur doneert de Zorgboerderij hiervoor jaarlijks 250 euro.
Het NL-Doetweekend heeft Ruud van Rossum gecoördineerd. Daarover later meer.
Vooruitblik
Viersporenbeleid is inmiddels uitgewerkt. Dat wordt eerst voorgelegd aan de instructeurs.
Daarna een pilot cursus met – als ze daarmee akkoord gaan – een aantal vrijwilligers dat
momenteel de DF cursus loopt.
Na eventuele aanpassingen is het de bedoeling dat we in 2017 kunnen starten met de cursus
Gehoorzame Huishond.
Secretaris-webmaster
Het afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan om de Kamer van Koophandel ervan te
overtuigen dat er een bestuurswisseling had plaatsgevonden. Na een intensief contact, per
mail, schriftelijk en telefonisch is het gelukt alle bestuursleden in te schrijven.
Verder waren er geen noemenswaardige secretariële beslommeringen.

De website is vernieuwd en bij een andere provider ondergebracht. De site wordt goed
bekeken en de pagina om in te schrijven wordt in nagenoeg alle gevallen door nieuwe leden
gebruikt. Net als de facebook pagina is er een berichtenbereik van ca. 500 per maand. De
facebookpagina is door 171 mensen geliked.
De fotopagina is inmiddels nagenoeg compleet met alle door ondergetekende gemaakte
foto’s en video’s. Op het moment van opmaken van dit verslag hebben we het over ruim
1000 foto’s en een 10 tal video’s
Coordinator Instructeurs
Het afgelopen jaar weer drie cursussen voltooid met een goede opkomst en goede
resultaten. Ook dit seizoen weer zoveel mogelijk als mogelijk 2 instructeurs bij elke groep. Dit
werpt zijn vruchten af voor de cursisten maar ook voor de instructeurs.
Elke is gestopt, wegens andere hobby op zaterdag.
Martin en Jocolien, lopen nu helemaal mee.
Extra instructeurs:
Een woord van dank naar onze examinatoren Ria, Roel en Gert. Zij staan elke keer weer klaar
om onze examen dagen bij te wonen en de cursisten uit te leggen wat ze gezien hebben en
tips mee geven voor de vervolg training.
PR-Hondenvereniging Elburg.
Vorig jaar heeft Dierenspeciaalzaak Gardenbroek weer flink uitgepakt met het sponseren van
het clubkampioenschap Behendigheid. Er waren vele prijzen, hondenbrokken en koekjes te
vergeven.
Ook bij de kerst attentie voor de vrijwilligers heeft Gardenbroek belangeloos meegewerkt.
NL-Doet van het Oranje Fonds heeft ons dit jaar voorzien van 375 euro en op 11 maart
jongstleden hebben wij met Dhr Klaassen en drie scholieren een aantal klussen opgepakt
zoals schilderwerk, schoonmaak- en snoei werkzaamheden.
De Rabo Clubactie waarbij je op de vereniging kunt stemmen is uitgezet via email naar al
onze leden. De uitslag is bekend gemaakt op 18 april en het resultaat is een bedrag van
283,80 euro.
Voor de start van cursus II op 30 april aanstaande is er een artikel geplaatst in de Huis aan
Huis en Veluweland om op deze wijze de vereniging weer even onder de aandacht te
brengen.
Verslag coördinator Onderhoud
Wat waren de doelstellingen voor 2015:
* Afhankelijk van de kosten een nieuw alarmsysteem;
* Afhankelijk van de kosten hekwerk uitbreiden;
* Meterkast een fatsoenlijk schakelbord aan laten brengen (voor de buiten verlichting)
* Buitenverlichting lampen vervangen; (gereed nl doet dag 2016)
* Verlichting onder de veranda;
* iom met Vz schoonmaak actie behendigheid;
* Iom Ina wat gaan we doen met de NL doet dag ;
* Ondanks dat het heel lang duurt zijn we toch in een stadium gekomen dat de tegels en
zand geleverd gaat worden door de gemeente;

* Opsluitbandjes zullen we waarschijnlijk zelf aan moeten schaffen;
* Indien we al het materiaal hebben zullen we mbv een lid (is stratenmaker) van de
vereniging en wat vrijwilligers en ondersteuning van de zorg boerderij aanvangen met de
tegels te verwijderen en de “nieuwe” te leggen.
* Coördinator Onderhoud zal proberen bij de houden wat we allemaal doen zodat hij
wederom niet voor het blok staat als door de secretaris een verslagje gevraagd wordt voor
de ALV.
Het clubhuis is niet van mij maar van ons allen, Wees er zuinig op.
In overleg met het bestuur en met name de penningmeester zijn de grote werkzaamheden
even op de lange baan gezet zodat de penningmeester de tijd krijgt dat zij goede inzage heeft
van de financiële situatie HVE. Deze grote punten zijn:
Vernieuwen hekwerk;
Meterkast schakelbord;
Nieuw alarmsysteem.
Tevens is de vz en de pr bezig met de firma van Gelder wat de mogelijkheden zijn voor het
grasveld naast de HVE. Afhankelijk daarvan kunnen we bekijken wat we doen met het punt
vervangen hekwerk.
Tijdens de NL doet dagen in 2015 hebben we een begin gemaakt met de uitvoering van het
vervangen van het terras, zoals de weg naar het parkterrein instructeurs ruimer gemaakt
zodat er trekkers langs kunnen en samen met de jongens van NL doet de tegels gesorteerd.
De maanden maart en april hebben we, samen met de jongens van de Zorgboerderij
Westbroek, het terras neergelegd ook heeft er een oud lid Erik ons als stratenmaker goed
geholpen. Het resultaat heeft u allen gezien. Tijdens de clubkampioenschappen is er
ondersteund met het opbouwen en afbreken van de diverse parcoursen en tevens foto
genomen tbv de HVE. De ondersteuning voor het geluid moet goed geëvalueerd worden wat
dat was nog niet goed. Het alarm van het clubhuis heeft weer nieuwe voeding gekregen en
de brandblusser is weer voorzien van een nieuwe sticker (goedgekeurd). Zoals in de planning
stond is de toiletruimte gerenoveerd en door diverse leden goedgekeurd. Johann en Ruud
hebben doorgenomen hoe we de planning en uitvoering voor de NL doet dag 2016 gaan
doen.
Alle doelstellingen voor 2015 zijn gehaald of er is nogmaals over nagedacht en even langs de
kant gezet. En zo is het jaar 2015 weer rond en zijn de Nl doet dagen voor 2016 ook weer
geweest maar daar gaan we het volgende verslag weer mee verder.
5. Financieel verslag
Nieske de Leeuw doet op geheel eigenwijze, een one women show, verslag van de financiële
situatie van de vereniging. De jaarrekening en de begroting werden toegelicht en de
vergadering was meer dan tevreden over de geboden uitleg.
6. Verslag kascontrole commissie

Op 24 maart 2016 heeft de commissie, bestaande uit Ellen Keyzer en Trudy Sanders, de kas
gecontroleerd en in orde bevonden. Ze stellen de ALV voor om het bestuur décharge te
verlenen en aldus geschiedde.
7. Verkiezing kascontrole commissie
Ellen Keijzer was aftredend en voor haar werd Ingrid Maks verkozen zodat de kascontrole
commissie nu bestaat uit Ingrid Maks en Trudy Sanders (laatst genoemde is aftredend bij de
volgende ALV).
8. Afscheid Peter Menting en Ina Rietveld
De voorzitter dankte beiden voor de grote inzet voor de Hondenvereniging Elburg over de
afgelopen jaren. Met zoenen, een bos bloemen en een cadeaubon werden deze
dankwoorden bezegeld.
9. Rondvraag
Op vragen vanuit de vergadering gaf de voorzitter nog enige toelichting op het punt
Viersporen beleid. Afgesproken is dat de ‘gehoorzame huishond’ pilot zal starten met een
groep vrijwilligers vanuit Doggyfun en dat na evaluatie binnen het bestuur en instructeurs
pas sprake zal zijn van ‘echte lessen’.
10. Sluiten
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.

