Notulen ingelaste Algemene Ledenvergadering Nederlandse Dog Dance Bond op 1-10-2017.

Aanwezig: Nikky Goes, Tanja Leblanc, Ronald, Wies Koelewijn, Ina Schonewille, Janny Drost, Jamara
Admiraal, Andre de Jong, Margreet Oerlemans, Marga Verdegem, Peter Hutten (notulist)
Afwezig met kennisgeving: -

1. Nikky Goes opent de vergadering om 15.00 uur door iedereen welkom te heten.
2. Er zijn geen mededelingen vanuit het bestuur. Er wordt wel een extra agendapunt ingebracht,
zijnde het WK voor 2018. Daarna wordt de agenda vastgesteld.
3. Notulen vorige ALV:
3.1. Janny: bij punt 16.16 moet het woord “behandeling” vervangen worden door “benadering”.
3.2. Er is geen reactie gekomen van Thea op haar opmerking dat zij mogelijk het bestuur wilde
versterken.
4. Andre de Jong wordt officieel voorgedragen als toetredend bestuurslid. Er zijn 11
stemgerechtigde leden inclusief Andre de Jong. Derhalve zijn er 10 stemmen uitgebracht
aangaande zijn kandidatuur voor het bestuur. Allen stemden voor de toetreding van Andre in het
bestuur.
Marina Delsink heeft zich ook aangemeld nadat de agenda gepubliceerd is, maar kon niet
aanwezig zijn. Bovendien heeft zij 2 voorwaarden gesteld voor haar kandidatuur, te weten:
a) Het afsluiten van een bestuursaansprakelijkheidsverzekering van ten minste € 100.000
verzekerd kapitaal per gebeurtenis.
b) Duidelijkheid over auteursrechten als Buma Stemra en Sena (deze laatste is toegevoegd door
Andre de Jong).
De motivatie van Marina om toe te treden tot het bestuur is bekend bij Tanja. Marina heeft Tanja
een berichtje gestuurd via Messenger. Tanja heeft deze voorgelezen en het bericht is op
aanvraag beschikbaar. Er kan nu niet gestemd worden over de kandidatuur van Marina Delsink
omdat haar kandidatuur pas na bekend worden agenda binnenkwam en omdat beide
bovenstaande punten eerst uitgezocht moeten worden. Als er kosten gemaakt worden (lees
verzekering afgesloten wordt) dient de ALV daarmee eerst in te stemmen.
Esther Niemeijer heeft aangegeven dat zij indien noodzakelijk voor het voortbestaan van de
NDDB wel een bestuursfunctie wil aanvaarden, al zal dat dan meer een papieren functie zijn, dan
een praktiserende. Esther heeft eveneens een berichtje naar Tanja gestuurd via Messenger. Ook
dit bericht is door Tanja voorgelezen en op aanvraag beschikbaar voor eenieder. Tevens wenst
Esther de door Marina Delsink ingebrachte punten ook ingevuld te zien. Voor Esther geldt
hetzelfde dan voor Marina. Stemming over kandidatuur en verzekering kan pas op de volgende
ALV of tussentijds via mail.
Er was op de vergadering veel discussie over het al dan niet afsluiten van een
bestuursaansprakelijkheidsverzekering. Het is een vrij dure verzekering (indicatie is 20 euro per
maand). Echter in de huidige claim maatschappij is het goed hier gedegen onderzoek naar te
doen en de voors- en tegens objectief tegen elkaar af te wegen. Wellicht kan Marina Delsink een
mail opstellen met haar motivatie en de voors- en tegens.
Het huidige bestuur zal met Marina contact opnemen over hoe verder. Vooreerst de vraag of

Marina nu in wil stappen zonder verzekering omdat de ALV daarover moet beslissen.
Er wordt nog opgemerkt dat een dergelijke verzekering ook gesponsord kan worden.
5. Geschillencommissie. Deze heeft gebrek aan leden, en functioneert derhalve niet volgens de
statuten van de NDDB.
Zowel Tanja als Nikky tonen zich bereid om in deze commissie zitting te nemen. Dit zal dan een
feit zijn zodra ze hun bestuurstaken volledig hebben overgedragen/neergelegd.
Dit voorstel is door de ALV unaniem aangenomen zonder schriftelijke stemming.
6. Automatische incasso. Dit is niet verplicht, maar bespaart bestuur wel veel tijd. Om geen fouten
te maken in de vast te leggen gegevens wordt nieuwe leden verzocht de eerste keer de
contributie zelf over te maken. Het bestuur spreekt de wens uit dat er zoveel mogelijk leden een
machtiging af willen geven.
7. Contributie. Voorgesteld wordt een verhoging van de contributie met € 2,50. Dit is € 2,00 voor de
afdracht welke gedaan moet worden aan de Raad van Beheer (RvB) waar we sinds dit jaar bij
aangesloten zijn. Gekozen en goedgekeurd is een afronding van de contributie naar € 20,00.
Marga vraagt wat de meerwaarde is van de RvB. Antwoord bestuur is dat het netwerk veel
breder is geworden, dat we meer wedstrijden kunnen organiseren en dat deelname aan
toekomstige EK’s en WK’s daarmee eveneens gewaarborgd is.
8. De wijzigingen in het wedstrijdreglement zijn kort toegelicht en vervolgens unaniem
aangenomen. Er is geen sprake van verrekening met terugwerkende kracht.
9. Gezamenlijke trainingen. Deze worden de eerste keer gehouden bij Dog Mania. Dog Training 4
Fun (Peter/Wendy) heeft ook een geschikte locatie is aangegeven. Er zijn geen onderwerpen
aangedragen voor deze eerste training. Tanja zal deze eerste training coördineren.
10. Aanstellen nieuwe bondscoach. Er dient eerst een functieomschrijving gemaakt te worden,
waarin ook de geboden vergoedingen opgenomen dienen te worden. De vergadering wil een
bondscoach voor langere tijd die ook een binding heeft met het team. Kandidaten kunnen zich
aanmelden voor de volgende ALV.
Nikky wordt aangesteld als (tijdelijke) bondscoach tot en met WK 2018 onder de huidige
voorwaarden (waarbij geen sprake is van enige financiële tegemoetkoming vanuit de NDDB). De
ALV van begin 2018 zal op basis van functieomschrijving en beschikbare kandidaten een
definitieve bondscoach aanstellen. E.e.a. moet wel via de ALV omdat er een beslissing genomen
dient te worden over het al dan niet beschikbaar stellen van financiële tegemoetkomingen voor
de bondscoach.
11. Er wordt door het bestuur een dringende oproep gedaan op de leden om meer betrokkenheid te
tonen. Er zijn simpelweg handjes nodig om een organisatie als de NDDB te laten functioneren. Er
komt een dringende oproep om je te melden als vrijwilliger of bestuurslid.
12. Extra agendapunt, WK 2018. Het WK wordt begin augustus 2018 gehouden op de “World Dog
Show” in Amsterdam. Er is veel hulp nodig. Dus hierbij wordt wederom een dringende oproep
gedaan aan de leden om te ondersteunen. Er komt binnenkort een oproep op Facebook en de
website met meer informatie.
Er is geopperd te kijken naar de competenties (sterke kanten) van de leden, en de leden aan de
hand daarvan in te zetten op hun vakgebied en/of gebied van interesses. Als voorbeeld is Esther
Wijma genoemd, zij is bedreven in het schrijven van teksten. Andre zal haar dan ook vragen
hiermee te helpen. Ook zal er zo spoedig mogelijk een draaiboek gemaakt worden. Genoemd is

nog dat de RvB of organisatoren van eerdere (vergelijkbare) evenementen een voorbeeld
hebben.
13. Rondvraag.
13.1.
Het bestuur geeft aan dat er nog maar 2 aanmeldingen zijn voor de workshop van
Elke Boxoen. Er zijn meer aanmeldingen nodige om deze door te laten gaan. Het bestuur
doet een dringende oproep aan de leden. Er wordt nog gediscussieerd over de opzet, de
aantallen en de promotie van workshops in het algemeen. Daar komt niet echt een
oplossing uit om meer deelnemers te krijgen. Algehele indruk is wel dat er de afgelopen tijd
veel workshops geweest zijn in Nederland.
13.2.
Ina Schonewille vraagt Nikky waarom ze zoveel moeite doet bij wedstijden o.a. de
muziek tijdig binnen te krijgen. Waarom niet gewoon de bestaande regels hanteren?
Iedereen weet dat de muziek er tijdig moet zijn en dat iemand zonder muziek niet kan
startten. Mogelijk kan er voor de volgende ALV een voorstel hieromtrent ingediend worden
om deze procedure nog eens tegen het licht te houden en bij iedereen weer opnieuw onder
de aandacht te brengen.

Nikky sluit de vergadering om 17.25 uur en dank eenieder voor de inbreng.

