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Notulen Algemene ledenvergadering 
 
Datum: 23 Maart 2019 
Aanwezigen:  
Bestuur: Voorzitter: Andre de Jong, Secretaris: Thea Darwinkel, Algemeen lid: Bregtje 
Hut en Eline van Oosterom.  
 
Leden: Sandra Schenkhuijzen, Margreet oerlemans, Aniek Oerlemans, Tanja Leblanc, 
Esther Wijma, Janny Drost, Marian Smit, Ronald Leblanc, Nikky Goes, Bert Leeuwerik, 
Grietje Wagenaar, Marga, Deborah ( geen lid) 
 
Afwezig met kennisgeving: Thessa van Leth, Brigitte van Gestel, Esther Niemeijer, 
Jamara Admiraal, Wendy Coersen en Sofie Greven.  
 

 
 

1. Opening 
Andre opent de vergadering om 10:05 
 

2. Mededelingen/ vaststellen agenda 
Grietje: Wil graag de leveltesten introduceren en bespreken met de leden.  
Dit wordt bij punt 14. Wvttk. 

 
3. Goedkeuren notulen vorige ALV.  

Janny: Zegt dat Esther Niemeijer wel aanwezig was op 14. 04.18 maar dat ze niet 
tussen de aanwezigen staat.  

 
4. Algemeen jaarverslag 2018, door secretaris.  

Thea leest het jaarverslag voor. Zie hiervoor de bijlage: Jaarverslag.  
 

5. Financieel jaarverslag door de penningmeester. 
Voorgedragen door de voorzitter, Andre de Jong.  
Esther Wijma heeft helaas per direct haar functie moeten neer leggen, maar was 
op papier nog wel de penningmeester. Dit om de voortgang van het dagelijks 
bestuur voort te zetten. 
 
Zie bijlage: financieel jaarverslag.  
Mede door WK hadden we een flinke cashflow van ruim €22.000,-  Het WK is 
afgesloten met een positief resultaat van ruim €1300,- Totale opbrengst van de 
vereniging is €2455,- 
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Meegerekend in de begroting van 2018 was de AVG en automatisering. €1000,-  
Dit is bespaart gebleven door eigen onderzoek.  
 
Inkomsten en kosten wedstrijden is wat uit balans zoals je kan zien. Dit mede 
door de buitenlandse juryleden die veel geld kosten.  
 
Aniek reageert:  
- Kunnen we dit overzicht niet eerder krijgen in bv de mail?  

Reactie: dit wordt altijd zo gedaan, de overzichten zullen op tafel worden 
gelegd tijdens de ALV waar men van te voren in kan zien.  
( controles worden immers al uitgevoerd door de kascommissie) 

 
- Kloppen de uitgaven voor de wedstrijden wel, i.v.m. met de uitgaven nooit 

kunnen kloppen met bv jullie km vergoedingen.  
Overleg: Dit komt omdat er niet tot weinig gedeclareerd wordt vanuit het 
bestuur. (km vergoedingen) 

 
Reactie kascommissie Ronald:  
- Er is een winst gemaakt van ca. €2500,- op het wk.  

Na overleg:  
Dit gaan we vast zetten voor startkapitaal OEC 2022 NL.  
 

- Buitenlandse juryleden zijn echt heel duur. Moeten we daar nog wat mee? 
Na overleg:  
 

- De schuld die er nog staat, wat gaan we hier mee doen, want die komt steeds 
terug.  
Na overleg:  
Dit wordt een niet vorderbare schuld. Blijft dus staan ( € 124,99 ) maar komt 
niet meer in de boeken.  
Mocht de deelnemer weer gaan starten dient eerst de schuld afbetaald te 
worden.  
 

- Workshop van Elke Boxoen heeft niet goed gedraaid. Maar in verhouding met 
winst 2017, compenseert dit. We draaien dus goed.  

 
- Een idee om ca €500,- bij de begroting op te doen voor extra foamvloer? JA. 

Voor de jubileum dag is er €1000,- begroot.  
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6. Vacatures Bestuur.  

Er hebben zich tijdens de vergadering 2 nieuwe leden beschikbaar gesteld voor 
bestuursfuncties.  
 
Marga   15 stemmen voor, 0 stemmen tegen 
Marian Smit:   15 stemmen voor, 0 stemmen tegen 
 
Welkom binnen het bestuur, Marga zal zich ontfermen over het 
penningmeesterschap en Marian zal de functie van secretaris op zich nemen.  

 
Vrijwilligers gevraagd: Thea zegt vrijwilliger te willen zijn.  
Idee van de leden: welkom mail met de vraag welke vrijwillige taak ze zouden 
willen doen.  
Nieuwe leden, lobbyen, dit zou Esther Niemeijer willen gaan doen, volgens 
vorige notulen.  

 
7. Kascommissie.  

Janny is aftredend. 
Nieuwe samenstelling van de kascommissie: Bert Leeuwerik & Ronald Leblanc.  

 
8. Verloop van de AVG ( privacywet.) 

- De privacy verklaring staat nu op de website van de NDDB 
- Nieuwe leden wordt gevraagd of ze gegevens willen laten opslaan. No niet, 

kunnen we geen lid worden.  
- Gegevens zijn vastgelegd in een Cloud. ( er is geen usb stick meer nodig) 
- Functionarissen en bestuursleden binnen NDDB die toegang hebben tot (deel 

van) de Cloud moeten een geheimhoudingsverklaring ondertekenen.  
Reacties:  
Grietje Wagenaar: Regina de Valk weet veel over de AVG ze kan eventueel helpen.  
Inbreng lid: Er wordt gevraagd bij inschrijving OEC naar een foto van scoreformulier. Dit 
is niet nodig. Andre gaat dit weer aanpassen.  
 

9. Voorstel wedstrijdreglement. 
Jury geeft toelichting: 
Het idee van nieuw wedstrijdreglement komt voort uit:  
- buitenlandse juryleden begrijpen het regelement vaak niet. 
- en de aspirant juryleden hadden meer  duidelijkheid nodig, regelement bleek 

te vaag qua omschrijving /  begrip.  
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- de onderverdeling moet duidelijker en beter.  
- De moeilijkheidsgraad is in Nederland te klein, in andere landen krijg je hier 

aparte punten voor.  
- We hebben de lijsten van WK en OEC en ons bijeen gepakt en geprobeerd 

hier ons nieuwe regelement voor te maken wat duidelijker moet zijn.  
- Verdeling van presentatie, moeilijkheidsgraad en artistiek.  

 
- Nu kan een beginner met de hoogste score nog kampioen worden.  
 
- We hebben gestemd voor ‘wijziging van wedstrijdreglement’.  

Stemmen hiervoor: 15 voor en 0 tegen. 
 
We hebben gestemd voor : ‘drie punten systeem’.  
Stemmen hiervoor: 12 voor en 3 tegen 

- Kanttekening: welzijn hond zal hier in opgenomen worden.  
 

We hebben gestemd voor: 50% regeling 
Stemmen hiervoor: 10 voor en 4 tegen 

 
Reacties: 
Buitenlandse jury: moet dat nog op elke wedstrijd? Van verplichting naar 
streven?  
Aniek geeft aan: beperk de buitenlandse jury tot 2/3 wedstrijden.  

 
Stemmen voor ‘streven naar buitenslandse jury’: 
Stemmen hiervoor: 9 voor en 3 tegen. 
 
Stemmen voor: ‘Nederlands kampioenschappen buitenslandse juryleden’.  
Stemmen hiervoor: 15 voor en 0 tegen 

 
Eind van dit jaar gaan we een extra ALV inlassen met hierin verwerkt: jury regelement, 
buitenlandse juryleden  en 50% regeling. ( idee is voor een 75% regeling te gaan) 
 
Voor nu luid de conclusie: 
50% regeling met kanttekening; nieuw juryreglement + nieuwe juryleden. En een extra 
ALV eind van dit jaar.  
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We hebben gestemd voor: ‘het laten vervallen van punt: wat vind publiek van routine’.  
Stemmen hiervoor: 15 voor en 0 tegen. 
 

10. Wedstrijdsecretariaat 
Nikky Goes treed af als wedstrijdsecretariaat. Dank voor de vrijwillige hulp 
hiervoor.  
Margreet Oerlemans neemt deze functie over.  

 
11. Animal Event 

Per dag zullen we drie blokken vullen van een half uur in de ring. Waarin we 2 
groepen van 4 deelnemers zullen laten begeleiden door coaches. De deelnemers 
zullen oefeningen met op de achtergrond muziek uitvoeren voor een jury. Uit elk 
blok komt een winnaar. Die aan het eind van de dag in blok drie zal strijden voor 
winnaar van de dag. Daarna zullen de twee coaches battelen tegen elkaar. Zo 
kunnen we publiek een echte routine en de sport laten zien.  
 
Coaches per dag zijn:  
Vrijdag 3 Mei: Bregtje en Eline 
Zaterdag 4 Mei: Marian en ? 
Zondag 5 Mei: Thea en Esther ( teckel battle )  
Reserve: Aniek (kan niet op 4 mei) 
 
Stand bemanning: 
Vrijdag: Andre 
Zaterdag: Andre, evt Ronald 
Zondag: Andre, evt Ronald 
 
Tussendoor zou Grietje, Thea en Esther Wijma op de stand kunnen letten. 
Wanneer ze aanwezig zijn op het evenement. 
 

12. Internationale wedstrijden 
André meld zich aan als coach voor Team NL 
 
Wanneer je als team uitgezonden wordt blijkt het vaak lastig om last minute nog 
een hotel te boeken en samen in een hotel te zitten als teambuilding.  
Bestuur heeft als voorstel een hotel met 10 kamers gereserveerd voor de leden. 
Wie er gebruik van wil maken kan dit aangeven. Dit wordt met het contract mee 
gestuurd naar de leden die zich hebben aangemeld.  
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Let op, je bent tot niets verplicht. Het is een idee om meer saamhorigheid te 
creëren en je een korting te kunnen bieden voor een hotel, en niet al te verkeerd 
een druk minder omdat je niet hoeft uit te zoeken welk hotel nog ruimte heeft.  

 
Je hebt tot 20 Mei om aan te geven of je in het hotel wilt. Bijboeken is mogelijk.  
 
Wanneer men instemt met het hotelvoorstel dient er 30% aanbetaald te worden bij 
een groepsreservering. Dit bedrag wordt verdeeld over het aantal daadwerkelijke 
kamer boekingen.  
 

13. Ingekomen stukken/ punten 
Er zijn geen punten ingebracht door leden.  

 
14. Rondvraag | WVTTK 

Grietje: Leveltesten.  
Grietje rijkt de algemene voorwaarden uit en haar voorstel, zonder de 
daadwerkelijke percentages. ( dit komt nog, mochten de leden enthousiast zijn) 
 
De leveltesten zijn laagdrempelig en zou de sport ten goede kunnen brengen 
omdat zowel de honden als de deelnemers kunnen wennen aan de ring.  
De testen zijn verdeeld in 4 levels die steeds een graag moeilijker worden voor 
de handler en de hond.  
Dit maakt ook dat een deelnemers na level 4 een eigen routine zou kunnen lopen 
omdat er genoeg ervaring is in de ring en genoeg oefeningen zijn om uit voeren.  
 
Het zou meer leden kunnen werven doordat de instap veel lager is, en mensen 
tijd kunnen nemen om aan de ring te wennen.  
 
Zie ook bijlage: voorstel en algemene voorwaarden.  
 
Conclusie: we kunnen niet stemmen omdat het stuk niet ingebracht is. Het 
bestuur zal een afspraak maken met Grietje om meer concreet te kunnen 
krijgen, en dit dan eind dit jaar in te brengen tijdens de ALV. Dan zou hier op 
gestemd kunnen worden.  

 
 
Tanja: 

- Hoe gaat de samenwerking met de Raad van Beheer?  
Andre zegt nog een keer contact te hebben gehad om het paadje warm te 
houden, verder is er geen contact weer geweest.  
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- Zou er een financiële sponsering kunnen komen voor team NL? buiten het 
budget van de NDDB om? 
Andre legt voor om misschien en benefiet wedstrijd te gaan organiseren om 
geld op te halen. En we gaan met farmfood overleggen naar mogelijkheden 
financiering & mogelijkheden derde sponsors ( buiten voerbedrijven om?)  

- Trainingsdagen: Tanja zou graag zien dat er trainingsdagen worden 
georganiseerd voor alle leden. Geeft ook aan dat farmfood bereid is om 
hiermee te helpen naar bv locatie verhuur.  

- Opgave OEC: waarom voor 8 April opgeven, dan weet je nog niet of je 
gekwalificeerd bent voor het WK. Mocht je een keus willen maken tussen die 
twee, dan moet je inschrijven voor OEC, en misschien wel weer afmelden. 
Kan deze inschrijving niet langer open blijven?  
Dit gaan we niet doen, het blijft zoals het nu staat leden kunnen zich 
terugtrekken tot 17 April. Anders wordt het veel te krap voor Andre om de 
inschrijvingen te verwerken.  

 
Andre:  Verhuur van de foamvloer onder de leden, gaan we dit doen?  

Volgens Nikky moet dit nog in de vorige notulen verwerkt staan van ALV. 
Hier hebben we het vaker over gehad. 

 
15. Afsluiting 

Voorzitter sluit de vergadering om 14:01 uur.  
 
 
Hartelijk dank voor jullie inzet en tijd om mee te denken met de vereniging.  
Aanwezigheid op de algemene ledenvergadering wordt erg op prijs gesteld.  
Ons dank hiervoor.  
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Bijlage 1: Algemeen jaarverslag 

Algemeen jaarverslag NDDB 

 

Samenstelling van het bestuur in 2018 was: 

Dhr. A. de Jong: voorzitter 

Mw. E. Wijma: Penningmeester ( tot 27 November 2018) 

Mw. T. Darwinkel – Postma: Secretaris ( tot 23 Maart 2019) 

Mw. B. Hut: Algemeen lid 

Mw. E. van Oosterom: Algemeen lid 

 

 

2018 begon met een mooie samenstelling voor het bestuur. Met de luxe van 2 

algemene leden, konden we in het bestuur de rollen goed verdelen. Helaas heeft 

Esther Wijma haar taken neer moeten leggen vanwege privé omstandigheden, 

waarvoor ons begrip. Toen ook Thea Darwinkel aangaf te willen stoppen met haar 

functie, gingen we inzien dat dan ook het bestuur weer terug zou vallen naar enkel 3 

leden. Dit is echter te weinig om de taken goed en zonder problemen te kunnen 

uitvoeren.  

 

Het bestuur is 5 keer bijeengeweest voor een vergadering en 1 keer een overleg via 

Skype. Er is 1 ALV geplant op 14 april 2018. 

 

Leden: 

Het aantal leden van de bond telt op 31 December 2017:  67 leden 

Op 31 December 2018 zijn er : 70 leden 

 

Activiteiten:  
Wedstrijden: 

In 2018 zijn er 7 wedstrijden georganiseerd verdeeld over 8 dagen. In 2017 waren dit er 

7 wedstrijden verdeeld over acht dagen. Dit aantal is dus gelijk gebleven.  
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Nieuwsbrief:  

Er zijn in 2018 drie nieuwsbrieven verschenen. 

Redactie: Dhr. A. de Jong en Mw. E. Wijma 

De nieuwsbrieven zijn onder andere ook te vinden op de website van de NDDB onder 

het kopje ledenpagina.  

 

Workshops:  

In 2018 ( 4 Nov.)  is de Try-out dag georganiseerd onder de leden. Dit was een groot 

succes en voor herhaling vatbaar. De Try-out is gevolgd door: 17 deelnemers.  Na de 

jubileum dag zullen we dit nogmaals oppakken.  

In januari is een 2 daagse workshop geweest van Elke Boxoen in Ruinerwold. Beide 

dagen 10 deelnemers en enkele kijkers. 

 

OEC: 

In 2018 zijn er volledige NL teams uitgezonden naar het OEC.  

Freestyle:  Grietje Wagenaar met Floris 

  Bregtje Hut met Troy 

  Eline van Oosterom met Catoo 

  Brigitte van Gestel met A’Mayzie 

  Janny Drost met Dana ( Reserve) 

 

HTM:  Tanja Leblanc met Chendo 

  Grietje Wagenaar met Floris 

  Brigitte van Gestel met A’Mayzie 

  Janny Drost met Dana 

  Bregtje Hut met Troy ( Reserve)  

 

WK: 

De wereld kampioen schappen werden dit jaar in Nederland gehouden. Als Bond waren 

we trots op iedereen die dit mogelijk heeft kunnen maken. Het was veel geregel maar 

zeker de moeite waard.  Onze teams bestonden uit:  

Freestyle: Grietje Wagenaar met Floris 

  Bregtje Hut met Troy 

  Eline van Oosterom met Catoo 

  Aniek Oerlemans met Breezz 

  Esther Niemeijer met Yuna ( Reserve) 
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HTM:   Marina Delsink met Gwydion 

  Tanja Leblanc met Chendo 

  Grietje Wagenaar met Floris 

  Marian Smit met Kulta 

  Janny Drost met Dana ( Reserve)  

 

 

Sponsering: 
Farmfood was in 2018 ook de hoofdsponsor van de NDDB.  

Vitakraft sponsort ook nog elke wedstrijd goodieboxen.   

 

Wij danken alle sponsoren voor hun vertrouwen en medewerking.  

 

 

Geschillencommissie 

Bij het niet meer verkiesbaar zijn voor een bestuursfunctie hebben Tanja Leblanc en 

Nikky Goes ervoor gekozen om zitting te nemen in de geschillencommissie. Hiermee is 

de geschillencommissie weer terug op de oude sterkte van 3 personen. 

De geschillencommissie bestaat uit: Linda Venema  (Jurist), Tanja Leblanc en Nikky 

Goes 

 

 

 

 

Bant, 23 Maart 2019 

 

 

 


