
Hondenvereniging Elburg 

Algemene ledenvergadering 22 april 2015 

Aanwezig: Irene de Kleer, Bé Heijes, Ellen Keyzer, Trudy Sanders, Ingrid Maks, Yvonne Tegelaers, 

Mieke Menting, Nieske de Leeuw, Jolanda Smit, Claudia Waninge, Paula Kroes, Berend Alveringh, 

Joke Alveringh, Gerriette Schuur, Alicia Verkerk, Liesbeth Vermeulen, Ina Rietveld, Ruud van Rossum, 

Johann Breukelman, Peter Menting, Dhr A. Klaassen e Johan Schuurman (not) 

Afwezig mkg: Frits Müller, Evelien Hagedoorn en Arnold van Beek. 

1. Opening 

De voorzitter opende de vergadering en heette iedereen welkom en verontschuldigde zich 

voor de rumoerige situatie waarin de vergadering plaats moest vinden. 

 

2. Notulen ALV dd 23 april 2014 

De notulen werden onveranderd goedgekeurd. 

 

3. Inventarisatie rondvraag 

Enkele leden wensten een vraag te stellen. Zie agendapunt 9. 

 

4. Jaarverslag over 2014/2015 

Voorzitter (Liesbeth Vermeulen) 

 

Allereerst wil ik onze hoofdsponsor Gardenbroek weer bedanken voor alle prijzen die 

beschikbaar zijn gesteld tijdens het Clubkampioenschap 2014. 

Het clubkampioenschap was eigenlijk zoals altijd een groot succes. We hadden schitterend 

weer. Misschien een beetje te warm, maar voldoende voorzorgsmaatregelen genomen. Bert 

Doppenberg met Kruimel werd clubkampioen 2014. 

 

We 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. De eveneens jaarlijkse taart zal 

binnenkort worden gebracht. 

 

Graag wil ik Ina Rietveld hartelijk bedanken voor haar inzet voor de RABO Clubkasfonds 

Aktie. Datzelfde geldt voor het NL-Doetweekend. Dat heeft Ina samen met Ruud van Rossum 

gecoördineerd. 

 

Verder is dit jaar het besluit genomen om te stoppen met het clubblad. De kosten werden te 

hoog en aangezien de verenging tegenwoordig een eigen Facebook pagina heeft naast de 

website is de communicatie met de leden gegarandeerd. 

 

Coördinator instructeurs en opleiding (Johann Breukelman) 

 



Het afgelopen jaar zijn weer die cursussen voltooid met een goede opkomst en goede 

resultaten. Ook dit seizoen werden er twee instructeurs gepland per groep. Dit werpt zijn 

vruchten af voor de cursisten maar ook voor de instructeurs. 

Extra instructeurs: Ruud van Rossum loopt mee met een aantal cursussen om kennis op te 

doen zodat hij later de O&O cursus kan volgen. Martin Dutrieux is weer terug en wil eerst 

even rondkijken om zijn kennis weer op te halen en te zien wat de eventuele veranderingen 

zijn. Daarna gaat Martin weer volop meedraaien. 

 

Rinus Otten heeft de vereniging verlaten. 

 

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 te geven voor de vervolg training. 

 

Johann wil graag vermeld hebben dat hij trots is op het team van instructeurs. De goede 

sfeer, het enthousiasme en de betrokkenheid bij onze vereniging is mooi. 

 

Coördinator Onderhoud (Ruud van Rossum) 

 

Zoals jullie ongetwijfeld hebben gezien, hebben we het afgelopen jaar het nodige aan 

achterstallig onderhoud kunnen verrichten. 

Wat hebben gedaan in het afgelopen jaar: 

He meest zichtbare zijn het hekwerk, de veranda en de kozijnen maar ook andere kleine 

dingen zijn gebeurd zoals: 

 Er is een nieuwe boiler geplaatst want de oude gaf kortsluiting; 

 De brandblusser is eindelijk weer gekeurd en ook goedgekeurd; 

 Verder is de keukendeur gesteld (klapperde en sprong open); 

 Muizen proberen te verjagen uit het clubhuis; 

 De buitenboel samen met Johann schoongemaakt; 

 Mollenvanger aan het werk gezet; 

 Tegels verlegd i.v.m. mollen; 

 Beide oefenvelden weer zo gangbaar mogelijk gemaakt i.v.m. molshopen overlast; 

 Verstrekken van sleutels van het hekwerk aan de vrijwilligers die deze voor hun functie 

nodig hebben; 

 Tijdens NL-Doet Granulaat laten storten en uitgespreid (in samenwerking met Ina) 

Naar aanleiding van de rondvraag ALV 2014 

Is het mogelijk dat er aandacht komt voor een deel van het veld omdat dat bij regen erg nat 

en glibberig is. 

Navraag gedaan bij een deskundige wat een mogelijke oplossing zou kunnen zijn. 

In overleg met de deskundige is het raadzaam om er niets aan te doen. Ophogen met wit 

zand betekent dat er uiteindelijk geen gras meer zal groeien. En ophogen met aarde en 



opnieuw inzaaien zal ook geen oplossing zijn want het water kan gewoon niet snel genoeg 

zakken. Advies is in de herfst en winterperiode dat deel ontzien. 

 Offerte voor het alarm laten maken, maar i.o.m. het bestuur afgewezen i.v.m. de kosten. 

Het huidige alarm werkt nog goed maar is eigenlijk aan vervanging toe. 

Doelstellingen voor het komende jaar. 

 Afhankelijk van de kosten een nieuw alarmsysteem; 

 Afhankelijk van de kosten het hekwerk uitbreiden; 

 Meterkast een fatsoenlijk schakelbord aan laten brengen (buitenverlichting); 

 Buitenverlichting, een aantal lampen vervangen; 

 Verlichting onder veranda; 

 In overleg met de Vz. Schoonmaakactie behendigheidsmateriaal; 

 In overleg met Ina wat activiteiten NL-Doet vastgesteld (Tegels stapelen) 

 Ondanks dat het lang duurde zijn we nu toch in een stadium gekomen dat de tegels en 

het zand, bordes, geleverd gaan worden door de gemeente; 

 Opsluitbandjes zullen we waarschijnlijk zelf moeten aanschaffen; 

 Indien we al het materiaal hebben zullen we met behulp van een lid, die stratenmaker is, 

en wat vrijwilligers en ondersteuning van de Zorgboerderij aanvangen met de tegels te 

verwijderen en de ‘nieuwe’ te leggen. Een en ander is inmiddels gestart. 

 Coördinator Onderhoud zal proberen bij te houden wat we allemaal doen. 

PR (Ina Rietveld) 

In overleg met het bestuur is in 2014 in kranten en locale omroepen weinig geplaatst in 

verband met een ledenstop. 

Tijdens de NL-Doet is de toegangsweg met granulaat opgehoogd en zijn er lampen 

nagekeken. We wilden nog wat toestellen voor behendigheid nakijken maar omdat het zulk 

slecht weer was hebben we de jongeren op tijd naar huis gestuurd nadat het pad klaar was. 

Van het Oranjefonds hebben we € 450,00 ontvangen en aan materiaal hebben we € 600,00 

uitgegeven. 

De Rabobankactie heeft € 274,00 opgeleverd. Dank aan een ieder die op de 

Hondenvereniging zijn/haar stem heeft uitgebracht. 

Het vrijwilligersuitje is dit jaar met een fototocht door Elburg en BBQ bij de Haas weer een 

succes geworden. 

De voorzitter neemt weer het woord om de nodige dankwoorden te spreken en bloemen 

uit te delen. 

Irene de Kleerd moeten we bedanken omdat ze nog steeds de drijvende kracht is achter de 

knuffelmiddagen die zij coördineert voor de dementerende ouderen in De Voord. Mochten 

er nog leden zijn die hier aan mee willen doen, meld je aan bij Irene. 



Vanwege alle werkzaamheden aan het clubhuis, is het voor de schoonmaakdames extra veel 

werk geweest. Maar niet alleen daarom hebben we besloten Ellen, Herma, Jolanda en 

Evelien een keer in de bloemen te steken, ook gewoon vanwege onze algemene waardering 

dat het clubhuis er altijd keurig uitziet. 

Ruud en Johann hebben de afgelopen week zoveel tijd op de club doorgebracht, dat wij 

meenden dat wij voor de vrouwen van Ruud en Johann een bloemetje moesten kopen. Heel 

erg bedankt voor jullie inspanningen. 

5. Financieel verslag 

Peter Menting deed verslag van de financiële huishouding van de vereniging. De slotsom was 

dat de HVE nog steeds een gezonde vereniging is en bij voorgezet beleid ook zo kan blijven. 

Het financieel verslag is bij de notulen gevoegd. 

 

6. Verslag kascontrole commissie 

Op 12 maart 2015 heeft de commissie, bestaande uit Ellen Keyzer en Jolanda Smit, 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 

Jolanda Smit was aftredend en voor haar werd Trudy Sanders verkozen zodat de kascontrole 

commissie nu bestaat uit Trudy Sanders en Ellen Keyzer (aftredend bij de volgende ALV). 

 

8. Bestuursverkiezing 

Aftredend en niet meer herkiesbaar is Peter Menting (Penningmeester). I.o.m. het bestuur 

heeft Nieske de Leeuw zich verkiesbaar gesteld. Zij werd met algemene stemmen gekozen en 

benoemd tot penningmeester van de Hondenvereniging Elburg. 

Aftredend en niet meer herkiesbaar is Ingrid Maks (Ledenadministratie). I.o.m. het bestuur 

heeft Gerriette Schuur zich beschikbaar gesteld. Zij werd met algemene stemmen 

aangenomen. 

Aftreden en niet meer herkiesbaar is Ina Rietveld (PR).  

Uiteindelijk heeft een discussie in de vergadering ertoe geleid dat Johann Breukelman deze 

functie binnen het bestuur gaat vervullen. Hierdoor ontstaat er op termijn een functie voor 

Coördinator Instructeurs en Opleiding. Na uitleg door het besuur omtrent de keuze voor 

verjonging in de komende jaren heeft Alicia Verkerk aangegeven wel een bestuursfunctie te 

ambiëren. Zij zal de komende tijd meelopen binnen het bestuur en te zijner tijd deze functie 

gaan vervullen. Johann Breukelman blijft voorlopig bestuursverantwoordelijk coördinator en 

zal Alicia de kneepjes van het vak bijbrengen. 

 

9. Rondvraag 

Ingrid Maks  

Ziet graag dat het stuk gras, grenzend aan ons veld, in het bezit van Van Gelder door ons zou 

kunnen worden benut. Johan Breukelman zal in gesprek gaan met Van Gelder en proberen 

dit te bewerkstelligen. 

 

 



Ruud van Rossum 

De vergadering speelde zich grotendeels af in het ook voor het publiek opengestelde deel 

van het restaurant ‘De Haas’. Daardoor verliep de vergadering rumoerig (door de aanwezige 

buitenstaanders en afruimend personeel) en was het moeilijk geconcentreerd te blijven. Ten 

gevolge hiervan moest na de sluiting van de rondvraag deze weer worden geopend met het 

onderwerp Contributie verhoging. 

 

Het bestuur stelt voor per 1 januari 2016 de contributie te verhogen met 1 euro op jaarbasis, 

waarbij het moment van instroom de hoogte van het contributie bedrag bepaalt. Leden en 

instromers voor cyclus 1 betalen 21 euro, instromers voor cyclus 2 betalen 14 euro en 

instromers voor cyclus 3 betalen 7 euro. Het lesgeld blijft ongewijzigd. Het huishoudelijk 

reglement zal hierop worden aangepast. 

Dit voorstel wordt door de vergadering goedgekeurd. 

 

10. Sluiten 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.43 uur. 

 

 


