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 Opening vergadering 

o Alle aanwezige leden worden welkom geheten door de voorzitter. Tevens wordt 
de presentielijst rondgegeven en afgetekend door de aanwezige leden. De 
vergadering wordt door de voorzitter om 20:00 uur geopend. 

 Vaststelling agenda 

o Er zijn geen andere punten ingebracht voor de agenda door de aanwezige leden. 
De voorzitter stelt de agenda voor de algemene leden vergadering (ALV) vast. 

 Notulen 

o De voorzitter vraagt aan de leden of zij allemaal de notulen in goede orde 
hebben ontvangen en gelezen. Hier wordt instemmend op gereageerd door de 
leden. Er zijn geen op- en aanmerkingen over de notulen. Wel wordt er een 
vraag gesteld met betrekking tot de realisatie van de zonnepanelen. De 
voorzitter geeft aan hier later in de vergadering op terug te komen want de 
zonnepanelen zijn nog niet aangeschaft door de vereniging. 

 Binnengekomen stukken 

o Vanuit de gemeente Elburg heeft de hondenvereniging Elburg (HVE) een 
uitnodiging ontvangen voor het vieren van Koningsdag. De voorzitter 
overhandigt de uitnodiging aan de mogelijke opvolger (Johann Breukelman) van 
de voorzitter. 

 Penningmeester 

o Jaarverslag 
De jaarrekening van het jaar 2017 wordt gepresenteerd door de 
penningmeester.  

 Contributie en lesgeld; Deze post heeft een ‘dip’ gehad t.o.v. het jaar 
2016. Dit heeft te maken met het feit dat er meerdere cursisten stoppen 
na het behalen van de cursus beginners A. Gevolg hiervan is dat er geen 
doorstroom is en er minder lesgeld betaald wordt. 
NL doet; Afgelopen jaar heeft de vereniging niet mee gedaan aan de actie 
NL doet, dit omdat er geen werkzaamheden waren die aansluiten bij de 
doelgroep vanuit NL doet. Hierdoor zijn er geen kosten gemaakt en heeft 



de vereniging geen inkomsten op dit gebied. 
Cursuskosten; Er is geen interne instructeursopleiding geschreven binnen 
de HVE. Om de kennis binnen de instructeurs te vergroten is er besloten 
om een extern gevolgde cursus van een van de instructeurs te 
vergoeden. Deze kostenpost is opgenomen in de jaarrekening. 
Bestuurskosten; Door het bestuur is besloten om in het begin van 2018 
een nieuwjaarsreceptie te houden voor de leden van de HVE. Deze 
kosten komen voor rekening van het boekjaar 2018. Wanneer er door het 
bestuur in 2018 besloten wordt om een kerstgeschenk aan de leden te 
schenken dan zullen deze kosten voor het jaar 2018 hoger uitvallen dan 
de voorgaande jaren.  
Terrein en Huisvesting; In het jaar 2017 zijn er kosten gemaakt tbv de 
mollenbestrijding op het trainingsveld. Deze post is ook meegenomen in 
de begroting van 2018. Tevens zijn de kosten voor de nuts voorzieningen 
opgenomen in de jaarrekening 2017 en de begroting van 2018.  
Website; In 2017 is er een nieuwe website gebouwd voor de HVE. De 
kosten die hiervoor zijn gemaakt staan vermeld in de jaarrekening. 
Bankkosten; Het bestuur heeft in 2017 besloten om een pinapparaat te 
kopen in plaats van te huren. Hierdoor zijn de bankkosten hoger t.o.v. de 
voorgaande jaren. 
Overige uitgaven; Het hekwerk is vernieuwd. Tevens is het hekwerk bij 
het puppyveld ook vernieuwd. Dit laatste deel was niet meegenomen in 
de begroting, hierdoor zijn de kosten hoger uitgevallen. Tevens is er door 
een storm schade ontstaan aan een deel van het hekwerk. De 
herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd en betaald. 
Zonnepanelen; Het streven van het bestuur is om deze in 2018 aan te 
schaffen. Er moet nog worden uitgezocht van welke regeling de HVE bij 
de belastingdienst gebruik kan maken. 
Boom kappen; De grote boom naast het clubgebouw is gekapt de kosten 
hiervan zijn opgenomen in de jaarrekening 2017. 
Boiler; recentelijk is de boiler kapot gegaan, deze is vervangen. De kosten 
hiervan staan nog niet vermeld in de jaarrekening. 
 
De penningmeester sluit af met het totaal aan bezittingen van de HVE. De 
HVE staat er op financieel gebied goed voor. De jaarrekening is op te 
vragen bij de penningmeester van de HVE. 

o Kascontrole 
Ellen Keijzer en Pim Hovenga hebben de kascontrole uitgevoerd van de HVE. Zij 
hebben geen misstanden in de boekhouding van de HVE gevonden. Pim Hovenga 
geeft aan bij de voorzitter dat de boekhouding er netjes en verzorgd uitziet. De 
boekhouding is door de kascontrolecommissie goedgekeurd en overhandigt het 
document ter bevestiging aan de voorzitter. 
 
Voor het jaar 2018 is tijdens de ALV besloten dat de kascontrolecommissie 
bestaat uit de leden: Pim Hovenga en Jacolien Withaar-Vis. 



 Mededelingen voorzitter 

o Afscheid instructeurs  
De voorzitter neemt afscheid van Alicia en Claudia als instructeurs. Zij worden 
bedankt namens de HVE voor hun inzet en enthousiasme voor de club. 

o Jaarverslag 
De voorzitter bespreekt het jaarverslag van het bestuur. Dit verslag zal als bijlage 
gevoegd worden bij deze notulen. 

 Huishoudelijk regelement  

o Het huishoudelijk reglement is aangepast. Hierin is de algemene verordening 
gegevensbescherming(AVG) in opgenomen. De AVG schrijft voor hoe een 
vereniging om moet gaan met de persoonsgegevens van de leden. De ALV stemt 
in met de wijzigingen in het huishoudelijk reglement. Het nieuwe huishoudelijk 
reglement wordt geplaatst op de website. Nieuwe cursisten dienen akkoord te 
gaan met het huishoudelijk reglement, dit zal middels het digitale 
inschrijfformulier worden gedaan. 

 Bestuurswisselingen 

o Binnen het bestuur zullen een aantal bestuursleden aftreden.   
Coördinator onderhoud; Ruud van Rossem treedt na 5 jaar af als coördinator 
onderhoud. Ruud wordt door de voorzitter bedankt voor zijn bewezen diensten. 
Zijn opvolger is Wim Veenstra. 
Voorzitter; Liesbeth Vermeulen stopt als voorzitter van de HVE. Na 21 jaar neemt 
zij afscheid van haar rol als voorzitter. Liesbeth blijft wel instructeur bij de HVE. 
Johann Breukelman heeft aangeboden om de rol van voorzitter over te nemen. 
Voor het benoemen van de voorzitter dient er gestemd te worden door de ALV. 
De ALV stemt unaniem voor dat Johann Breukelman de nieuwe voorzitter wordt 
van de HVE. 
Coördinator instructeurs; Johann Breukelman was coördinator instructeur. 
Doordat Johann Breukelman vanaf heden de voorzitter is van de HVE komt de 
functie van coördinator instructeurs vacant. Johann Breukelman heeft Sandra 
bereid gevonden om de functie van coördinator instructeurs op zich te nemen. 

o Benoeming erelid 
Johann Breukelman neemt op gepaste wijze afscheid van Liesbeth Vermeulen, 
de aftredende voorzitter. Liesbeth wordt bedankt voor alle inspanningen die zij 
heeft geleverd de afgelopen 21 jaar. Mede door haar inspirerende wijze van 
besturen heeft zij de HVE gebracht tot het punt waar we nu staan met de HVE. 
De HVE is Liesbeth zeer dankbaar voor de afgelopen 21 jaar.  
Het bestuur van de HVE heeft besloten om Liesbeth te benoemen tot erelid van 
de HVE.  
 

 Rondvraag/Afsluiting 


