
Notulen ALV NDDB 13 maart 2016 

Er zijn 11 leden aanwezig 

Aanwezige bestuursleden: Cor, voorzitter      Aniek, algemeen lid        Wies, vice voorzitter 

 

1. Opening 
Om 10.00 uur opent Cor de vergadering, hij heet ons allen welkom. 
 

2. Mededelingen / vaststellen agenda 
Iedereen heeft de agenda gekregen. Financiële jaarverslagen worden uitgedeeld. 
 

3. Goedkeuren van notulen vorige vergadering 
Vragen worden gesteld over de afdracht van NDDB wedstrijden. Heeft iedereen die een 
wedstrijd heeft georganiseerd, zijn afdracht ook betaald? Nee…..wat zullen de maatregelen 
zijn? Daar zullen we de leden van op de hoogte houden. 
 

4. Algemeen jaarverslag door de voorzitter 
Cor bespreekt de veranderingen binnen het bestuur. Ook worden andere activiteiten en 

wedstrijden besproken. Het ledenaantal wordt besproken. Op dit moment zijn er 40 betalende 

leden. Hoe nieuwe leden te werven? Na veel discussie is wel duidelijk dat hondenscholen de 

basis zijn. NDDB gaat actief op zoek naar hondenscholen die Dog Dance les geven en ze 

workshops oid aan te bieden in de hoop zo meer Dog Dancers te bereiken, die dan ook lid 

willen worden 

 

5. Financieel jaarverslag door de penningmeester 
Het jaarverslag ligt bij de kascommissie. Aniek bespreekt het financiële jaarverslag. Ze legt 

sommige declaraties wat specifieker uit. Inkomsten en uitgaven worden besproken. Marga 

Verdegem heeft een probleem met het jaarverslag betreffende de inkomsten. Aniek moet met 

Tanja bespreken waar die 90 euro van is, die in januari erbij geboekt is. Ook heeft Marga nog 

een vraag over de rekening voor een accountant. Dat is wel een hoge rekening terwijl de 

vorige penningmeester (Chantal) gezegd heeft, dat het gratis zou zijn. Het bestuur legt uit, dat 

deze rekening ook voor ons een raadsel is. Wij als bestuur wisten ook niet beter, dan dat het 

gratis zou zijn.  

 

6. Vacatures bestuur 

De Vacature van penningmeester wordt uitgelegd.  Marga Verdegem laat weten dat zij wel 

geïnteresseerd is. Cor vraagt Marga heel direct of ze penningmeester wil worden. Marga zegt 

ja.  

 

7. Wijzigingen NDDB-wedstrijdreglement 

 

a. Punt A van de selectieprocedures "De Handler is lid van de NDDB" wijzigen in "De 
Handler is vanaf januari, van het betreffende jaar, lid van de NDDB en heeft zijn 
lidmaatschap voldaan."  
Deze regel word unaniem afgekeurd 
 
 
 

b. Mensen die minimaal 10 jaar woonachtig zijn in NL, belastingplicht hebben in NL, en aan 
hun (financiële) verplichtingen aan NDDB voldoen mogen in aanmerking komen voor NK 
titel, OEC/WK teamplaats 



Deze regel wordt met meerderheid van stemmen afgekeurd. De regel blijft dat je NL 
paspoort moet hebben. 
 

c. Iemand mag maar met 1 hond plaats nemen in een OEC/WK team. Dus 1 handler kan 
zich met 1 hond in een team plaatsen. 
Deze regel wordt unaniem afgekeurd.  
 

d. Wijziging selectie voor FCI/Open/Crufts 
De combinatie is op minstens 2 van de 4 selectiewedstrijden gestart in een officiële 
klasse(volwassen categorie) voor de betreffende divisie (Heelwork to Music en/of 
Freestyle) 
Selectie wedstijd: a. Door NDDB georganiseerd 
                                 b. Door leden georganiseerd en door NDDB aangewezen als                  

                                             selectiewedstrijd 
Het bestuur zal per jaar 4 selectiewedstrijden organiseren/aanwijzen, waarvan men er 
minimaal 2 aanwezig moet zijn om in aanmerking te komen voor selectie van 
CRUFTS/OEC/FCI WK. De periode van selectie blijft 12 maanden, terugtellend vanaf 3 
maanden voor de sluiting van inschrijving voor het betreffende evenement. Voorbeeld: 
de sluitingsdatum van inschrijving voor een WK valt op 5 april 2015. Er wordt dan naar 
het aantal wedstrijden gekeken dat in de periode van 5 januari 2014 t/m 5 januari 2015 
gehouden is. 
Deze selectie procedure wordt unaniem aangenomen 
Er wordt 1 aanpassing gedaan in de tekst. Een vereenvoudiging: De selectie sluit 6 
maanden voor het betreffende evenement plaats vindt.  
Deze regel gaat 1 april 2016 in. Dat houdt in dat NDDB dit jaar dus 4 wedstrijden gaat 
organiseren of meehelpt organiseren.  NK 2016 (de zondag) is sowieso selectie wedstrijd. 
Esther Niemeijer stelt 1 van haar “halloween” dagen, ook ter beschikking. Marina Krom 
en Brigitte willen wel een wedstrijd in Kerkwijk organiseren, mits NDDB meehelpt. Dan 
dus nog maar 1 wedstijd te regelen.  
Voor deze selectie wedstrijden geld wel de regel, dat bij te veel inschrijvingen, NDDB 
leden voorrang hebben en kwalificatie voor recreatie gaat.  
 

e. Afschaffen 50% regel voor NK 
Deze regel wordt unaniem aangenomen 

f. Attributen in de ring 
Er mag door omstanders worden geholpen met het plaatsen en verwijderen van 

attributen/props in de ring. De tijd voor het plaatsen/verwijderen blijft 1 min. 

Er wordt unaniem besloten dat deze aanpassing doorgevoerd gaat worden       

       Props als motivator 

Eigenlijk zijn alle attributen een target maar dat geeft niet. Als een attribuut een 
motivator is, wordt het anders. Dit is echter moeilijk te beoordelen.  
Voorstel: schudden met het apport levert een punten aftrek op van 0,1 tot 0,3 punten 
maximaal. Geen DQ meer. 
Met meerderheid van stemmen, wordt aangenomen dat het DQ blijft 
 
 
 
 

8. Lidmaatschap en buitenlandse lopers 



Het bestuur stelt voor om het voor buitenlandse (maar ook NL) lopers mogelijk te maken om 
zonder startkaart op wedstrijden te starten in de officiële klassen, tegen een meer prijs van 
€5,00 per start. Consequentie van het niet hebben van een lidmaatschap is dat de scores niet 
worden geregistreerd en er dus geen Promotie Punten te verdienen zijn. Hiervoor is een 
lidmaatschap nodig. In de recreatieve klassen geldt ook dat er €5,00 meer betaald wordt dan 
het normale inschrijfgeld. 
Deze regel wordt unaniem afgekeurd.  
Als oplossing gaan we de losse startkaart weer invoeren. Voor 10 euro kan er ongelimiteerd 
wedstrijden worden gelopen in 1 kalenderjaar, ook buitenlandse lopers. Als handler met 2 
honden uitkomen wil, dient hij/zij ook 2 losse startkaarten te kopen.  Lidmaatschap NDDB 
wordt 17,50 euro. Dus lidmaatschap + startkaart blijft 27,50 euro. Extra startkaarten blijven 
7,50 euro bij lidmaatschap. Als losse startkaarthouder ben je dus geen lid van NDDB, kan je 
dus ook niet in aanmerking komen voor titel Nederlands Kampioen, teamselectie OEC e.d en 
je hebt geen stemrecht. We hopen met deze maatregel, dat meer mensen geïnteresseerd 
zijn, in het lopen van wedstrijden!  

 

9. Lidmaatschap betalen middels automatische incasso 

Het –spreekwoordelijke- mes snijdt aan twee kanten. Wij als vereniging hebben veel minder 
administratie te doen m.b.t. het verwerken van ontvangen contributie. In één keer kunnen 
vele tientallen contributie betalingen worden verwerkt. En contributie komt (vrijwel) zeker 
binnen.  
U, als lid, heeft geen enkel omkijken meer naar het betalen van uw contributie.  
Deze regel wordt unaniem aangenomen. Lidmaatschap van 17,50 euro wordt automatisch                      

geïncasseerd. Wil je dat niet, dan betaal je 2,50 euro extra voor administratiekosten. Startkaarten 

moeten wel zelf geregeld worden, omdat NDDB niet weet met hoeveel honden je mee gaat doen dat 

jaar. Zou evt. wel met eenmalige incasso kunnen.  

 

10. Wedstrijd organisatoren zorgen voor prijzen 

Als wedstrijd organisatoren zelf voor prijzen van de kwalificatie klassen zorgen kan de 
afdracht voor het organiseren van een wedstrijd omlaag. Dit geeft een organisatie de 
mogelijkheid creatiever om te gaan met de prijzen die uitgedeeld worden en komt er een 
afwisseling in prijzen.  
De promotiepunt lintjes en prijzen voor de hoogste AS en TS blijven door de NDDB 
beschikbaar gesteld worden. 
Deze regel word unaniem aangenomen. Voorwaarde is dan wel dat de afdracht naar NDDB 
van 33% naar 10% gaat. Deze 10% wordt berekend over het daadwerkelijke aantal starts op 
betreffende wedstrijddag.  NDDB hoeft dan ook geen medailles meer te bestellen. Het wordt 
voor iedere wedstrijd een verplichting om de Hoogste Artistieke Score en Hoogste 
Technische Score bekend te maken. Prijzen worden door NDDB ter beschikking gesteld.  
 

11. Ingekomen stukken/punten 
 

a. Lidmaatschap voordelen  
Volgens mij hebben wij allemaal via via de uitnodiging gehad om lid te worden van 
de facebookpagina van de FHN. Daarin wordt ondermeer geschreeuwd dat men op 
basis van 5,- per jaar “lid” kan worden van de FHN en dan mee kan doen aan hun 
wedstrijden. En ja, wij weten dit natuurlijk al jaren. Echter, het verschil met de NDDB 
wordt hiermee wel erg groot, 27,50 tegen 5,- By the way is 27,50 een heel normaal 
tarief als men kijkt naar startlicenties van andere sporten (Obedience en Agility) Er 



wordt ook gezegd dat men als NDDB-lid voordelen heeft:  
- Er worden extra dingen georganiseerd voor leden. (daar zijn jullie al een hele tijd 
mee bezig schijnbaar) 
 - Bij nddb heb je inspraak  
- Via de nddb kan je naar EK-WK-Crufst-OEC Maar heeft een beginnende loper hier 
ook iets aan? Een beginnende loper (die de NDDB ook graag heeft) ziet bij de FHN 
eigenlijk al meteen 1 heel groot en ik denk meest belangrijke voordeel, en dat is de 
licentie. Verder weet ik niet, of die workshops, welke aansluitend zijn op het NK bij 
de extra dingen hoort die er worden georganiseerd, maar met alle respect . . . . . 
125,- + de kosten van een snipperdag en extra verblijf zie ik niet als iets extra en ik 
denk meer met mij.  (Andre de Jong ) 
Reactie: 
Omdat ingekomen stukken niet aangepast mogen worden, moet André zich voor 
Marina Krom verantwoorden over zijn taalgebruik. Dat het op een misverstand 
berust is duidelijk. André was meer kritisch op NDDB en gebruikte FHN als voorbeeld. 
Verder is de workshop van Attila echt niet te duur. Dat de NDDB leden de 
gelegenheid geeft om een workshop van een BB’er (Beroemde Buitenlander) te 
volgen, is al voordeel genoeg.  Voordeel voor beginnende lopers zou onder meer 
kunnen zijn, dat NDDB haar leden die in de hogere klasse’s lopen, oproept om voor 
de beginners leuke workshops aan te bieden, tegen aantrekkelijke prijzen. Het mag 
echter niet zo zijn, dat leden die de workshops geven, financieel verlies lijden aan 
deze workshops.  
Verder zou er meer begeleiding kunnen zijn voor beginnende deelnemers. Esther 
Niemeijer geeft aan dat zij bezig is met een Gids voor Beginnende Deelnemers. Deze 
zal tzt op de NDDB website geplaatst gaan worden. 
 

b. Recreatie-kwalificatie  
In de vorige ALV is gesproken om een extra kwalificatie klasse toe te voegen, 
namelijk de recreatie-kwalificatie. Dit zou dan 1 en 2 worden genoemd waarbij de 1 
staat voor beginners en novice (level1 en 2) en de 2 voor de intermediate en 
advanced (level 3 en 4) Als ik dan echter de juryformulieren zie van deze klasse 
worden daar alle klasses apart genoemd en niet 1 en 2 Op de website kunnen 
deelnemers ook enkel alleen kiezen voor 1 of 2. Moet hier niet iets in worden 
rechtgetrokken? (Andre de Jong) 
Reactie: 
Is inmiddels aangepast op de website 
 

c. De recreatie-kwalificatieklasse is nu in 1 en 2 verdeeld.  Stel dat je als beginner in een 
hele korte tijd 3 pp's haalt, dan moet je over naar 2 en dat is direct een heel stuk 
hoger wat betreft niveau dan dat we hebben in de kwalificatieklasse. In recr-kwal 1 
zitten natuurlijk beginners en novice-lopers. Die overgang van 1 naar 2 lijkt mij dan 
behoorlijk groot. (Esther Wijma) 
Reactie: 
De klasse is nog vrij klein. We hopen op meer deelnemers in deze klasse, zodat er evt 
eenzelfde verdeling kan komen als bij de andere kwalificaties. Voor nu, als de jury 
vind dat jij je promotiepunten hebt verdient, dan heb je laten zien dat je het in je 
hebt, om in klasse 2 uit te komen. 
 
 
 
 

d. Wedstrijdreglementen  



Wanneer verschijnen de nieuwe aangepaste reglementen, want de recreatie-
kwalificatie is nergens terug te vinden. En blijft de 50% regeling bestaan? Of wordt 
daarin ook een 2e regeling over beschreven in het reglement? Of gaan we er elke 
keer over stemmen, als blijkt dat het aantal kanshebbers op de titel NK, is 
teruggelopen naar een te beperkt aantal? 
 
 
Reactie:  
Het wedstrijdreglement moet dringend aangepast. Secretariaat NDDB dient actie te 
ondernemen. Verder is de 50% regel in deze vergadering afgeschaft. 
 

e. Het lidmaatschapsgeld is bij de NDDB een stuk hoger dan bij de FHN. Zelf vind ik het 
geen te hoog bedrag, maar als we meer leden willen krijgen, is het misschien wel iets 
om over na te denken. (Esther Wijma) 
Reactie:  
Hier is in deze vergadering ook een besluit over genomen. Zie punt 8, weer losse 
startkaarten.  
 

f.  Is er al iets met de sponsorgelden gedaan? Vorig jaar op de ALV was het plan om 
een vloer aan te schaffen en een kar waar we een en ander in konden 
opslaan.  (Esther Wijma) 
Reactie: 
Veiligheid van de honden is heel belangrijk. Maar aanschaf van een vloer is kostbare 
zaak. Vloer huren is 500 euro per keer. Cor gaat op zoek naar een goeie vloer en 
vraagt een offerte aan. Dan moet er nog een tendermaster aanhangwagen gekocht 
worden om de vloer in te vervoeren. Er moet opslag gezocht worden voor deze vloer 
en aanhanger. Er moet iemand gezocht worden die de vloer naar wedstrijden en 
weer terug naar de opslag brengt. Wies zal bij Luc Deams informeren naar de rubber 
matten die ze in België gebruiken.  
Consequentie is wel, dat als er een vloer gekocht wordt….er geen ledenkorting meer 
gegeven kan worden bij workshops….NDDB heeft dan geen geld meer om 
organiserende persoon de korting terug te betalen.  
Ook kan er dan geen actieve ledenwerving meer plaatsvinden, want NDDB heeft 
geen geld meer om de hondenscholen actief te gaan bezoeken zoals eerder 
besproken. We houden de leden op de hoogte van wat het bestuur gaat besluiten. 
 

g. Ik zat een paar weken terug te kijken op de site naar de behaalde promotiepunten, 
maar ik mis de recreatie-kwalificatieklasse. Verder staat er in het wedstrijdreglement 
ook nog n iets over deze nieuwe klasse. Mocht deze klasse blijven bestaan (wat ik 
hoop), dan is het wel handig om daar ook melding van te maken in het 
wedstrijdregelement. (Esther Wijma) 
Reactie:  
Al behandeld bij punt d. Esther Wijma gaf aan dat alles haar nu duidelijk was. 
 

12. Rondvraag / w.v.t.t.k. 
Marina Delsink: Vraag over selectie EK  
Marina vond het heel raar gelopen, hoe het team nu was opgesteld. Mensen werd 
medegedeeld dat ze in het team zaten. Omdat NDDB beslist dat je in het team zit, neemt 
NDDB ook financiële verantwoording? Voorgaande jaren moest er ingeschreven worden. Dan 
weet je zeker dat je een gemotiveerd team hebt. Op zich is een email waarin medegedeeld 
wordt dat je aan alle selectie criteria hebt voldaan en je dus mag opgeven voor het Nationale 
Dog Dance team, geen slecht idee. Maar niet zeggen “je bent geselecteerd”. Leermomentje 
voor de NDDB.  



Het deelnemen in het EK team heeft namelijk ook nog wel financiële gevolgen. Eigenlijk 
zouden de consequenties helder op de website vermeld moeten worden.  
Om meer teambinding en teamgevoel te krijgen, zou 1 persoon, geen teamlid, trainingsdagen 
kunnen regelen, vraagbaak kunnen zijn, uitzoeken wat nodig is, om een boel stress bij de 
lopers weg te halen. Wies biedt aan dat zij dat wel wil doen. Wies wordt dus “bondscoach” 
 
Marina Delsink: vraag over teruggave inschrijfgelden  
Als er vóór de sluitingsdatum van een wedstrijd, afgezegd wordt om andere redenen dan in 
het reglement staan, dan wel inschrijfgeld terug. Nu is dat nog een beetje willekeur…Met 
wedstrijden die soms een half jaar voor de tijd al openen, is niet te voorzien wat er nog in dat 
halfjaar gaat gebeuren.  
Voorstel: De openings- en sluitingsdatum van een wedstrijd worden standaard. 2 Maanden 
voor wedstrijddatum wordt betreffende wedstrijd geopend en 1 maand voor wedstrijddatum 
wordt betreffende wedstrijd weer gesloten. Deelnemers hebben dan een maand de tijd om in 
te schrijven.  
Dit voorstel wordt aangenomen. 
 
Jannie Drost:  
Zijn scoresheets vertaald op het NK?  Antwoord: er lag 1 vertaalde scoresheet, de 
scoresheets die de juryleden moesten invullen, waren niet vertaald. 
Wanneer krijgen we de scoresheets van het NK terug? Antwoord: daar wordt aan gewerkt 
De voorzitter was niet aanwezig bij het NK….waarom niet? Antwoord: Voorzitter moest werken 
Was er pers aanwezig? Antwoord: Ja er was wel pers en er is een stukje op Hondentv 
geplaatst, op hun youtube kanaal. Helaas is er niks op tv geweest. Eigenlijk ligt daar een taak 
voor Cor David, voorzitter en PR man van de NDDB.  
 
Esther Wijma:  
Informeert naar de mogelijkheid om de regel aan te passen van 3 promotiepunten MOET je 
over naar 3 promotiepunten MAG je over. Het aantal promotiepunten waarbij je over MOET 
naar de volgende klasse, gaat dan naar 5.  
Antwoord: Dan moet het bijgehouden worden, per wedstrijd, wie in welke klasse loopt met 
hoeveel promotie punten. Het is namelijk zo dat als iemand kiest om met 3 punten al naar de 
hogere klasse te gaan, hij/zij niet meer terug kan naar de vorige klasse. Als iemand dus van 
beginners naar novice mag omdat er 3 promotiepunten zijn behaald maar de novice valt 
tegen, mag deze niet terug naar beginners op de volgende wedstrijd. Het bestuur gaat zich 
beraden over dit voorstel. 
 

13. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 14.45 uur. Cor David wenst iedereen wel thuis. 

 


