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Algemene Leden Vergadering: 14 april 2018 
 
 
Beste dogdancers, 
 
Hierbij de agenda voor de Algemene Leden Vergadering, die op zaterdag 14 april 2018 gehouden zal worden. 
 
Locatie:  Hondenschool Dogmania 
  Oosterringweg 52 
  8314 PS Bant  
 
 
Iedereen is welkom op de vergadering, maar alleen NDDB-leden kunnen een stem uitbrengen.  
 
 
Agenda 
 

1. Opening 
 

2. Mededelingen / vaststellen agenda 
 

3. Goedkeuren van notulen vorige vergadering 
a. Zie bijlage I 

 
4. Algemeen jaarverslag door de voorzitter 

a. Zie bijlage II 
 

5. Financieel jaarverslag door de penningmeester 
a. Zie bijlage III 

 
6. Vacatures bestuur 

a. Aftredend en niet herkiesbaar: Tanja Leblanc 
b. Aftredend en niet herkiesbaar: Nikky Goes 
c. Minimaal 2 nieuwe bestuursleden dienen zich aan te melden en gekozen te worden. 

 
7. Afgevaardigde FCI Dogdance Commissie 

a. Wendy Coersen heeft deze functie neergelegd. Het bestuur wil Nikky Goes voordragen bij RvB 
dat zij deze functie overneemt. 

 
8. Kascommissie 

a. Grietje en Janny dienen vervangen te worden. 
 

9. WK DogDance 

a. Vrijwilligers 
 

10. Raad van Beheer Dogdance commissie 

a. De raad van beheer heeft de NDDB benaderd of er interesse is in het oprichten van een 

DogDance commissie; 
i. Voordelen: Meer financiële zekerheid 

ii. Adviserende zaak van commissie> beleid bepaling 

iii. Geen verplichting selectiewedstrijd voor WK (OEC staat los van FCI) 

iv. NDDB kan Focussen op Workshops/instructeursopleidingen 

v. Juryleden zijn gelijk FCI erkend 

vi. Conflicten via juridische zaken Rvb 

vii. Groei sport 

viii. Mogelijke sponsoring 

ix. Nadelen: Licenties bij RvB, minder inkomsten 
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x. Leden verlies, geen lidmaatschap NDDB nodig (wel lidmaatschap van een aangesloten 

vereniging) 

xi. Weinig groei NDDB 

xii. Extra onkosten voor handlers, werkboekje, duurdere licenties 

xiii. Buitenlandse lopers, beginnende lopers 

xiv. Juryleden mogen alleen maar FCI evenementen jureren (geen DDI bijv) 

xv. Selectiewedstrijden kwijt 

xvi. Geen inbreng door leden op wedstrijdreglement 

 

 
 

11. Wijzigingen NDDB-wedstrijdreglement 

a. Junioren kunnen bij het behalen van de Champion klasse vervroegd de overgang maken naar 

de volwassenen maken. Nu kan dat bij de startgeregtigdheid van Champion. Wijziging naar 

minimaal 2x champion met minimaal 8/8 behaald. 

b. Muziek in jun Champion 2.00-3.00, bij het behalen van minimaal 2x8 kan een junior instromen 

in volw Beginners/Novice klasse. 

c. Wijziging verplichting buitenlandse jury, Vaak hogere kosten door reis, verblijf e.d. 

Beter wijzigen in minimaal 2 juryleden 

 

 
12. Jury commissie: 

De juryleden zijn akkoord gegaan met het automatiseren van het jureren. Hiervoor dienen simpele 

laptops/tablets aangeschaft te worden. Maar ook werkende oude laptops/tablets van leden kunnen hiervoor 

gebruikt worden. En er dient een programma geschreven te worden.  

André de Jong gaat dit uitzoeken hoe dit geregeld kan worden.  

 

De aanschaf van de laptops en het schrijven van een systeem kosten geld.  

 

Vraag: Jurysysteem digitaliseren? 

 

 
13. Aanstellen Coach 

Voorstel voor het aanstellen van een bondscoach. Bij voorkeur iemand die niet in het bestuur zit. Deze 

persoon is dan het hele jaar door aanspreekpunt voor alle leden en een schakel tussen de lopers en het 

bestuur. Daarnaast kan deze persoon ook allerlei randzaken rondom het wedstrijdlopen regelen, 

bijvoorbeeld de maandelijkse gezamenlijke trainingen. 

Voor deze taak krijgt de bondscoach een vergoeding voor zijn/haar aanwezigheid op internationale 

wedstrijden (EK/WK) 

a. Functieomschrijving 

i. Inschrijvingen OEC/WK 

ii. Organisatie Teamdagen 

iii. Contact organisatie OEC/WK 

iv. Teamleden op de hoogtestellen van benodigde informatie 

v. Aanwezig tijdens briefing 

vi. Ondersteunen van de deelnemers 

vii. Nieuwe teamleden informeren over gewoontes/gebruiken 

b. Krijgt de Coach een vergoeding voor de aanwezigheid tijdens het evenement? Zoja, hoeveel? 

(deelnemers krijgen het inschrijfgeld van de NDDB) 

 

14. Privacywetgeving 
Per 25 mei 2018 is er een wijziging in de privacywetgeving, en hoe wij als vereniging moeten omgaan 
met de gegevens van onze leden. Andre de Jong is hiermee bezig en zal een toelichting geven op 
deze wet. 
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15. Ingekomen stukken/punten 

 

a. (Jamara Admiraal) WIJZIGING/VOORSTEL:  
OPTIE A.  
3.3.CATEGORIEËN: JUNIOREN EN VOLWASSENEN  
  
In de kwalificatieklassen worden de volgende twee categorieën onderscheiden: volwassenen 
(personen van 18 jaar en ouder) en junioren (personen tot 18 jaar).  
  
Iemand kan zich pas in de categorie volwassenen inschrijven op de dag dat hij of 
zij 16 jaar wordt. De junior mag er ook voor kiezen tot zijn of haar 18e jaar in de junioren-klasse te 
blijven. Wanneer een junior jonger dan 18 jaar eenmaal besluit in de volwassen-klasse te starten, 
is deze keuze onomkeerbaar.   
Voor junioren jonger dan 16 jaar is het ook op een andere manier mogelijk door te stromen naar de 
volwassen-klasse: junioren welke de Junior Champion-titel (HTM en/of Freestyle) behaald hebben, 
hebben het recht om bij de volwassenen in te stromen in de Beginners-klasse van de betreffende 
divisie. Dit is een mogelijkheid, de junior kan er ook voor kiezen om in de Junior Champion-klasse 
te blijven lopen. Wanneer de keuze om bij de volwassenen te gaan lopen eenmaal gemaakt is, is 
deze onomkeerbaar.  
  
  
OPTIE B.  
3.3.CATEGORIEËN: JUNIOREN EN VOLWASSENEN  
  
In de kwalificatieklassen worden de volgende twee categorieën onderscheiden: volwassenen 
(personen van 16 jaar en ouder) en junioren (personen tot 16 jaar).  
  
Iemand kan zich pas in de categorie volwassenen inschrijven op de dag dat hij of 
zij 16 jaar wordt. Hierop bestaat een uitzondering: junioren welke de Junior Champion-titel (HTM 
en/of Freestyle) behaald hebben,   
hebben het recht om bij de volwassenen in te stromen in de Beginners-klasse  
van de betreffende divisie. Dit is een mogelijkheid, de junior kan er ook voor kiezen om in de 
Junior Champion-klasse te blijven lopen. Wanneer de keuze om bij de volwassenen te gaan lopen 
eenmaal gemaakt is, is deze onomkeerbaar.   
  
  
OPTIE C.  
3.3.CATEGORIEËN: JUNIOREN EN VOLWASSENEN  
  
In de kwalificatieklassen worden de volgende twee categorieën onderscheiden: volwassenen 
(personen van 18 jaar en ouder) en junioren (personen tot 18 jaar).  
  
Iemand kan zich pas in de categorie volwassenen inschrijven op de dag dat hij of 
zij 16 jaar wordt. De junior mag er ook voor kiezen tot zijn of haar 18e jaar in de junioren-klasse te 
blijven. Wanneer een junior jonger dan 18 jaar eenmaal besluit in de volwassen-klasse te starten, 
is deze keuze onomkeerbaar.   

* de optie om bij het bereiken van de junior-Championsklasse door te stromen vervalt *  
  

  
 

 
16. Rondvraag / w.v.t.t.k. 

 
17. Sluiting 

 
 
Graag zien wij jullie allen op 14 april. 
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Met vriendelijke groet, namens het NDDB-bestuur, 
 
Nikky Goes 
 
Bijlage 1 
 
http://nddb.nl/images/PDF-files/ALV-verslagen/20171001_NDDB_notulen_ALV_1-10-2017.pdf   

http://nddb.nl/images/PDF-files/ALV-verslagen/20171001_NDDB_notulen_ALV_1-10-2017.pdf
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Bijlage 2 

Jaarverslag van de secretaris 2017 
NDDB, Nederlandse Dog Dance Bond 

Emmeloord, 14 april 2018 
  
Algemeen 
De NDDB, Nederlandse Dog Dance Bond, is bij notariële akte opgericht in het jaar 2013. De rechtsvorm is 
vereniging. Het geregistreerde adres van de vereniging is De Potvis 32, Den Hoorn . Per 31 december 2017 
telde de vereniging 67 leden. 
De vereniging is in geschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01155428. 
 
Doelstelling 

 De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen, het bevorderen en het ontwikkelen van de 
Dog Dance sport in de meest ruime zin van het woord en in al zijn verschijningsvormen. 

 De vereniging tracht dit doel te bereiken door: 
 het organiseren van Dog Dance wedstrijden volgens de van toepassing zijnde reglementen van de 

vereniging; 

 het (doen) houden van onderlinge oefenwedstrijden met mede het doel om de sport verder te 
ontwikkelen;  

 het (doen) bijhouden van een administratie ten behoeve van wedstrijden, examens en oefendagen in 
welke vorm dan ook; 

 het houden van vergaderingen en het organiseren van lezingen en cursussen; 

 het organiseren van cursussen en examens op het gebied van het werken met honden; 

 het uitgeven van een clubblad of een periodiek, al dan niet in digitale vorm; 

 het onderhouden van contacten met de overheid en maatschappelijke organisaties binnen haar 
werkgebied zowel nationaal als internationaal, voor zover dat dienstbaar kan zijn aan het doel van de 
vereniging; 

 het onderhouden van contacten met nationale en internationale organisaties op kynologisch gebied 
om de erkenning van de Dog Dance sport nationaal en internationaal in het belang van de Dog Dance 
sport te realiseren; 

 al hetgeen verder aan het doel dienstbaar kan zijn, een en ander voor zover daarbij niet wordt 
gehandeld in strijd met de statuten, reglementen en wettige besluiten van de vereniging; 

 het (mede) organiseren en vergeven van de titel Nederlands Kampioen met jaartal per in het 
reglement opgenomen discipline(s). 

 
Bestuur 
De samenstelling van het bestuur was in 2016 als volgt: 
Mw. W. Koelewijn  Voorzitter (tot juni) 
Mw. N. Goes   Secretaris (tot 13 mei, interim sinds september) 
Mw. T. Leblanc   Penningmeester 
Mw. W. Coersen  Secretaris (van 13 mei tot september) 
Dhr. A. de Jong   Voorzitter (sinds 1 oktober) 
 
2017 was een onrustig jaar in het bestuur. Nikky heeft besloten na de ALV te stoppen, maar is voor het 
voortbestaan van de NDDB in september als interim secretaris terug in het bestuur gekomen. Wies is in juni 
vanwege persoonlijke omstandigheden gestopt. Wendy is in mei in het bestuur gekomen maar heeft ook 
vanwege persoonlijke omstandigheden deze functie in september moeten neerleggen. 
De bestuursleden nemen op vrijwilliger basis deel aan het bestuur van de vereniging en vallen onder het 
algemene vrijwilligersbeleid van de vereniging. 
In het verslagjaar 2017 is het bestuur 4 maal bijeen geweest. Er zijn 2 ALVs gehouden, namelijk op 13 mei en 
1 oktober. 
 
Leden 
 Op 31 december 2016 was het aantal leden 58. Op 31 december 2017 was het aantal leden 67. 
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Activiteiten 
Wedstrijden 
In 2016 zijn er zeven officiële NDDB wedstrijden georganiseerd verdeeld over 8 dagen.  Dit aantal ligt lager dan 
in 2016 waar er zeven wedstrijden over 10 dagen zijn georganiseerd. 
 
Nieuwsbrief 
Er zijn in 2017 drie nieuwsbrieven verschenen. 
Redactie nieuwsbrief: André de Jong en Esther Wijma. 
De nieuwsbrieven bevatten: mededelingen vanuit het bestuur; leden aan het woord; agenda; activiteiten. 
 
Workshops 

Na afloop van het NK is een workshop georganiseerd, welke werd gegeven door één van de juryleden van het 
NK: Jessica Karlgren. Deze workshop werd gevolgd door 3 deelnemers. 
 
OEC 2017 
In 2017 heeft de NDDB volledige teams uitgezonden naar het Open Europees Kampioenschap. De teams 
bestonden uit: 
Freestyle: Grietje Wagenaar Floris 
  Brigitte van Gestel A’mayzie 
  Bregtje Hut  Troy 
  Aniek Oerlemans Breezz 
Heelwork to Music:  Marian Smit Kulta  
   Marina Delsink Gwydion 
   Gwen Pieters Vidar 
   Janny Drost Dana 
 
WK 2017 
In 2017 heeft de NDDB volledige teams uitgezonden naar het Wereld Kampioenschap. De teams bestonden 
uit: 
Freestyle: Eline van Oosterom Catoo 
  Gwen Pieters  Vidar 
  Carolien Ziel  Ziva 
  Aniek Oerlemans Breezz 
Heelwork to Music:  Marian Smit Kulta  
   Tanja Leblanc Chendo 
   Gwen Pieters Vidar 
   Janny Drost Dana 
 
 
 
Sponsoring 
Ook in 2017 was de hoofdsponsor FarmFood.  Dankzij deze sponsor hebben wij op verschillende 
evenementen standruimte gekregen en hebben we de sport goed kunnen promoten. 
Daarnaast is Vitakraft in 2017 sponsor geweest, zij hebben elke wedstrijd goodieboxen beschikbaar gesteld en 
in samenwerking met Vitakraft is de “Amsterdam DogDance Callenge” georganiseerd. 
 
Voorzitter        
Bant, 14 april 2018       
 


