
Notulen NDDB Algemene Leden Vergadering 

Datum: zaterdag 13 mei 2017 

Locatie: Hondenschool Dogmania, Bant 

Aanwezige leden: mw. Wies Koelewijn (voorzitter), mw. Tanja Leblanc (penningmeester), mw. Nikky 

Goes (secretaris), mw. Grietje Wagenaar,  mw. Esther Niemeijer, mw. Marina Delsink, mw. Marian 

Smit, mw. Sofie Greven, mw. Carolien Ziel, mw. Yvonne Dekker, mw. Eline van Oosterom, mw. Janny 

Drost, mw. Thea Darwinkel, mw. Jamara Admiraal, mw. Wendy Coersen, dhr. Peter Hutten, mw. 

Sandra Schenkhuijsen. 

Afwezige leden met kennisgeving: dhr. André de Jong, mw. Esther Wijma, mw, Aniek Oerlemans, mw. 

Margreet Oerlemans. 

Notulist: mw. Nikky Goes 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 13.05 

2. Mededelingen/ Vaststellen agenda 

De voorzitter begint met een stuk uit het Huishoudelijk Reglement vanwege het grote aantal 

ingekomen stukken. Indien men een onderwerp op de vergadering besproken wil zien, dient dit door 

minimaal 4 mensen ondersteund te worden. In het vervolg wordt dit dus aangehouden. 

De agenda wordt daarna vastgesteld. 

3. Notulen vorige vergadering 

Op de vorige ALV is bespoken dat de selectie wedstrijden door buitenlandse juryleden beoordeeld 

moeten worden. Dit is niet in de notulen opgenomen en op de wedstrijd van januari niet gedaan. 

Omdat dit onderwerp nu ook op de agenda staat worden de notulen van vorig jaar goedgekeurd. 

4. Algemeen jaarverslag 

Het algemeen jaarverslag zit in de bijlage. De voorzitter geeft een korte toelichting op vorg jaar. Het 

is een roerig jaar geweest. 2 bestuursleden zijn gestopt, de aansluiting bij de Raad van beheer is door 

de leden goedgekeurd. 

5. Financieel jaarverslag 

a. De penningmeester geeft een toelichting op het financieel jaarverslag. De balans en 

resultatenrekening is voor de lesen uitgeprint om te bekijken. Het is een goed jaar geweest, 

er is €1500 winst gemaakt.  

Mw. Esther Nieemeijer vraagt zich af of de afdracht van wedstrijden dan op 10% blijft. 

Antwoord hierop is ja. Zoasl het nu gaat kan dat uit, daarnaast staat het niet op de agenda als 

te behandelen onderwerp. 



b. De kascommissie (mw. Grietje Wagenaar en mw. Janny Drost) heeft alle financiën nagekeken 

en goedgekeurd. 

 

6. Vacatures bestuur 

a. Mw. Wendy Coersen is gevraagd en bereid gevonden het bestuur te komen versterken. 

Wendy stelt zich kort voor en geeft haar motivatie om het bestuur te willen versterken. Een 

anonieme stemming volgt. Er kan alleen gestemd worden door de aanwezige leden, ouder 

dan 18 jaar. In totaal wordt er door 16 man gestemd. De uitslag: 15x Voor 

b. Mw. Nikky Goes treedt af als bestuurslid. Deze functie is voor haar niet te combineren met 

haar fulltime baan.  Haar functie als wedstrijd secretariaat blijft zij wel doen. 

Nikky wordt hartelijk bedankt voor haar inzet voor de NDDB. 

c. De termijn van mw. Tanja Leblanc zit erop. Tanja stelt zich weer beschikbaar voor een 

nieuwe termijn op voorwaarde dat er versterking komt. Omdat op dit moment niemand zich 

heeft aangemeld wordt de stemming hierover uitgesteld naar het eind van de vergadering. 

d. Er hebben zich geen nieuwe bestuursleden aangemeld. Tijdens de vergadering wordt er 

gesproken over de inhoud van de functie als algemeen lid. Tevens wordt er benadrukt dat 

versterking noodzakelijk is omdat het draaien van het bestuur met drie personen niet 

haalbaar is. Mw. Thea Darwinkel geeft aan mogelijk interesse te hebben, zij wil hier echter 

nog even over nadenken. Er wordt besloten dat zij thuis gaat nadenken en binnen twee 

weken het bestuur laat weten of zij het bestuur wil komen versterken. Mocht zij het bestuur 

willen versterken zullen de leden hierover per mail geïnformeerd worden en een termijn van 

twee weken krijgen om bezwaar in te dienen. 

 

7. Afgevaaardigde FCI DogDance Commissie 

Het bestuur heeft hiervoor een sollicitatie procedure uitgezet en hieruit is mw. Wendy Coersen 

gekozen. Wendy heeft een mooie CV en de voorzitter en penningmeester hebben hierover een 

prettig gesprek met Wendy gehad. Daarnaast is het prettig om korte lijnen te hebben met het 

bestuur en gezien het voornemen dat mw. Coersen het bestuur wilde komen versterken was dit een 

goede, logische keus. 

8. Wedstrijd commissie 

Omdat het bestuur momenteel, naast het besturen van de verenging ook, de selectie wedstrijden 

organiseert wordt er gezocht naar mensen die het bestuur daarmee willen ontlasten in de vorm van 

een wedstrijd commissie. Esther Niemeijer vraagt hoe het dan zit met de verdiensten. De verdiensten, 

maar ook het financieel risico, zijn voor de NDDB. Het is een vrijwillige bijdrage voor de vereniging.  

Er wordt door de aanwezige leden gemeld dat het woord commissie te zwaar beladen is, het wekt de 

indruk dat het veel tijd en verantwoording is.  Besluiten zijn alsvolgt: 

a. Er wordt nu geen commissie ingesteld, de taken worden opgeplitst en hiervoor worden mensen 

gevraagd te helpen. Hierdoor wordt het laagdrempeliger voor mensen om zich in te zetten voor de 

vereniging 

b. Dhr. Peter Hutten geeft aan wel te willen helpen met de organisatie wanneer daarom gevraagd 

wordt. 

c. Er is wel gesproken over een onkosten vergoeding voor een commissielid. Hoe dat precies vorm 

krijgt is nader te bepalen. 



9. Ontzetting mv. Marina Krom 

De voorzitter geeft toelichting over het besluit van het bestuur om mw. Marina Krom te ontzetten als 

lid van de NDDB en haar functie als NDDB jurylid. 

Mw. Marina Krom had zich op deze vergadering mogen verdedigen, zij was echter niet aanwezig. 

De vergadering steunt het bestuur in de beslissing om mw. Marina Krom te ontzetten uit haar 

lidmaatschap. 

10. Wijzigingen wedstrijd reglement 

a. Elke wedstrijd wordt door minimaal 2 juryleden beoordeeld. Uitslag: Nee, wel een pre. 

b. Bij jurering door minimaal 2 juryleden moeten de gemiddelde Technische EN artistieke score 

promotie punt waardig zijn. Dit punt wordt ter verduidelijking besproken naar aanleiding die 

op het laatste NK ter sprake is gekomen. 

c. Selectie wedstrijden worden door minimaal 1 buitenlands jurylid beoordeeld. Hiernaast mag 

wel een nederlands jurylid zitten. Uitslag: Ja. 

d. Gebruik van doping bij honden op wedstrijden. Er wordt gekozen om een regel in het 

wedstijd reglement op te nemen en wel alsvolgt: Middelen die als doel hebben de prestaties 

te verbeteren zijn niet toegestaan. 

e. Handtekeningenlijst afschaffen. Korte discussie, momenteel blijkt dat zelfs met deze lijst er 

voer in de ring terecht komt. Door deze lijst wordt men verplicht eraan te denken zonder 

voer de ring in te gaan. Momenteel zijn er mensen die in de pauzes tijdens de kwalificatie 

klasses toch met voer de ring in gaan. 

Stemming uitslag: 8 voor, 8 tegen. Handtekeningenlijst blijft. Toch moet er ondanks de lijst 

extra scherp gelet gaan worden dat er geen voer in de ring komt tijdens de kwalificatie 

klassen. Hier ligt een nadrukkelijke taak van wedstrijdorganisatoren om ringmeesters hier 

extra op te laten letten. De lijst blijft tot er een andere oplossing is gevonden. 

f. In het wedstrijd regelement opnemen dat men minimaal 1/1,5 uur voor hun starttijd 

aanwezig te zijn op wedstrijd. Er wordt besloten dat deze regel niet in het reglement wordt 

opgenomen. 

Wel wordt er besproken dat er weer naar gestreefd moet worden naar een wedstrijd 

secretariaat dat voor aanvang van de wedstrijd is geopend en dat iedereen zich dan meld. 

Iedereen is dus voor aanvang van de wedstrijd aanwezig. Op dit moment komen mensen 

steeds laten en zien dus ook niemand anders mee dansen. We willen het saamhorigheid 

gevoel proberen terug te krijgen, ook mensen die als eerste moeten lopen verdienen het om 

gezien te worden en een applaus te krijgen. 

 

11. Wijziging scoreformulieren/ wijze van jureren 

a. Aanpassen juryformulier: punt 10 (AS, kostuum) verwijderen en onderbrengen bij andere 

artistieke onderdelen. Wordt eerst besproken door juryoverleg 

b. Naast een punt geven voor Techisch en Artistiek ook een apart punt geven voor 

Moeilijkheidsgraad. Je krijg dan dus 3 punten op je formulier. Wordt eerst besproken 

door juryoverleg 

 

  



12. Aanschaf vloer 

Bij controle van de kunstgras vloer die in Ruinerwold lag is gebleken dat deze in slechtere staat is dan 

verwacht. Hierdoor is besloten te kijken naar de mogelijkheden en haalbaarheid van het aanschaffen 

van een vloer. Hiervoor zijn verschillende tegels besteld en te bezichtigen op de ALV.   

Er worden vragen gesteld: Waarom kan het nu wel en vorig jaar niet. Vorig jaar was vrijwel al het 

geld dat op de rekening stond verkregen van FArmFood. Zij hebben nadrukkelijk aangegeven dat dit 

geld is voor de promotie van de sport, evenementen ed. Niet!! Voor een vloer. Omdat we vorig jaar 

goed hebben gedraaid, de inkomsten zijn gestegen, het aandeel op de rekening wat van Farmfood is 

is gedaald is er nu eigen budget en kan hiervan een vloer worden gekocht. Tevens kon vorig jaar de 

vloer niet worden opgeslagen. We hebben nu de afspraak met het Dorpshuis Buddingehof in 

ruinerwold dat de vloer daar in de kelder mag liggen.  

Uitslagen stemmingen: 

a. Gaan we een vloer aanschaffen: unanien Ja 

b. Welke vloer gaan we aanschaffen: die van Fly’m High 

c. Wat mag de vloer kosten: Het moet zo goedkoop mogelijk. Peter geeft hier nog bij aan dat er 

gekeken moet worden naar de mogelijkheid voor sponsoring, sponsors kunnen een logo op een tegel 

laten zetten. 

13. Omgangsregel 

Er wordt door het bestuur een voorstel gedaan voor omgangsregels. Dit naar aanleiding van 

uitspraken die op Social Media zijn gedaan. 

- Het bestuur of andere leden van de NDDB worden niet vijandig aangevallen.  

- Grieven horen persoonlijk behandeld te worden door een mail naar het bestuur te sturen.  

- Heftige discussies worden door het bestuur van de NDDB Facebook pagina’s verwijderd.  

- Wanneer deze regels toch overtreden worden, krijgt het lid een waarschuwing.  

- Wanneer ook na de waarschuwing de regel toch weer overtreden wordt, krijgt het lid een sanctie. 

De hoogte van de sanctie is afhankelijk van de ernst van de situatie. 

Over dit voorstel wordt een stemming gehouden. Uitslag van de stemming is: 10 Voor, 6 tegen. 

Daarmee is dit voorstel aangenomen. 

14. Het jureren digitaliseren 

Dit zal eerst worden besproken in een jurybijeenkomst. 

15. Ingekomen stukken 

1. Waarschuwingsbrief Esther Niemeijer nietig verklaren? Niet nodig, geen 

consequenties 

Procedures met vergelijkbare situaties in de toekomst anders aanpakken: Ja 

 

2. Waarschuwingsbrief naar Esther Niemeijer, Marina Delsink en Bregtje Hut nietig 

verklaren? Nee 

 

3. Uitleg gegeven over de gekozen data voor selectiewedstrijden. Deze knelpunten zijn 

inmiddels opgelost en hoeft dus niet verder besproken. 



 

4. Uit delen scoresheet dag 1 NK 2016. Dit is een keuze die gemaakt is. Dit jaar is het NK 

maar 1 dag en zal dus niet van toepassing zijn. 

 

5. Opkomst ALV vergroten: volgend jaar zal worden gekeken naar de mogelijkheid om 

een activiteit aan de ALV te koppelen. 

 

6. Het is lastig voor wedstrijdorganisatoren te werken met niet-leden. Vooral tijdens de 

prijsuitreiking en PP. Op het scoreformulier is inmiddels een extra vakje gemaakt 

waar men kan invullen of een deelnemer lid is. 

Voorstel wordt afgewezen. 

 

7. Voorstel:Wedstrijdreglement verduidelijken: niet nodig, dit was een ongewone 

situatie. 

Voorstel selectiewedstrijden minimaal 1 jaar van te voren bekend: Dit is al het 

streven en hierom is ook een overzicht gemaakt. 

 

8. Voorstel: Selectie wedstrijd door buitenlandse juryleden: Ja, was vorig jaar al bepaald 

maar niet in notulen opgenomen. Is eerder deze vergadering al over gesproken en 

vastgesteld. Streven is 2 buitenlandse juryleden, maar ivm kosten mag een 2e NL 

jurylid gevraagd worden. 

 

9. 2 juryleden op selectiewedstrijden: is al behandeld.  

 

10. Gaat eerst naar juryoverleg 

 

11. Promotiepunten en selectiestanden online beschikbaar maken. Er zal worden 

gekeken naar de mogelijkheden. 

 

12. Onduidelijkheid over PP bij 2 juryleden. Er wordt in het wedstrijdreglement dat 

zowel Artestieke en Technische score gemiddeld voldoende voor PP moeten zijn. 

 

13. Voorstel: percentage van deelnemers gaan hanteren voor het uitreiken van fysieke 

prijzen ivm kosten voor organisatie. Juryoverleg gaat hierover brainstormen. 

 

14. Sponsorcontract: Het is een nadrukkelijke wens van FF dat het een mondelinge 

overeenkomst is. Het geld van FF is bedoeld voor promotie van de sport. 

 

15. Wat is de reden dat het NK dit jaar een ééndaagse wedstrijd is? Dit heeft met de 

kosten te maken. 

 

16. OEC Meeting, wie gaat er, wat komt er op de agenda: Hier gaat het bestuur nog over 

overleggen. 

 

17. Beste dans/Besta Act, zijn deze er nog? Nee, hadden niet het beoogde effect. 



 

18. Jurycommissie, wie is voorzitten, hoe zit het met opleidingen nieuwe juryleden? 

Margreet Oerlemans is voorzitter, zij heeft dit tijdelijk bij het bestuur ondergebracht 

ivm persoonlijke omstandigheden. Aanmeldingen krijgen op korte termijn reactie. 

Voglende vergadering word nog afgesproken. 

 

19. Wordt eerst in juryoverleg behandeld. 

 

20. Wordt eerst in juryoverleg behandeld. 

 

21. Wordt eerst in juryoverleg behandeld. 

 

22. Wordt eerst in juryoverleg behandeld. 

 

23. Wordt eerst in juryoverleg behandeld. 

 

24. Wordt eerst in juryoverleg behandeld. 

 

25. Is reeds behandeld. 

 

26. Wordt eerst in juryoverleg behandeld. 

 

27. Wordt eerst in juryoverleg behandeld. 

 

28. Is reeds behandeld. 

 

29. Geen/weining reacties op voorstellen van leden. Het bestuur heeft om hulp gevraagd, 

meer bestuursleden en een activteitencommissie. Hierop komt geen respons… 

 

30. Is reeds behandeld. 

 

31. Is reeds behandeld. 

 

32. Is reeds behandeld. 

 

33. Overleden dogdance honden een eerbetoon geven op de website. Voorstel wordt 

afgewezen. 

 

34. Is reeds behandeld 

 

35. Is reeds behandeld. 

 

36. Is reeds behandeld. 

 

37. Is reeds behandeld. 



 

38. Wat zijn de voordelen van een lidmaatschap?  Het kunnen lopen van NDDB wedstrijd 

onder haar reglementen, uitzendingen naar OEC/WK/Crufts, een overkoepelende 

organisatie. Daarnaast korting op workshops die door NDDB worden georganiseerd. 

 

39. Voorstel: een vaardigheidstest ontwikkelen? Grietje geeft aan hiermee bezig te zijn 

en dit momenteel aan het testen te zijn. Eventueel kan gekeken worden wat 

eventuele samenwerking met NDDB kan opleveren. 

 

40. Is reeds behandeld. 

 

16. Rondvraag 

Janny Drost vraag of Cor is behandeld voor zijn voorzitterschap. Tanja geeft aan dat er 

verschillende keren is geprobeerd contact te krijgen met Cor maar dat dit niet is gelukt. 

Janny Drost geeft het bestuur een compliment voor het afgelopen jaar. 

Thea geeft aan na te gaan denk om plaatst te nemen in het bestuur. Zij zal binnen twee 

weken contact opnemen met het bestuur. 

 

De stemming over de herverkiezing van Tanja Leblanc.  

Voor: 10 

Tegen: 4 

Gezien deze uitslag geeft Tanja aan nog eens goed te gaan nadenken of zij haar 

bestuursfunctie voort zal zetten. 

 

17. Sluiting. 

De vergadering wordt gesloten om 17.30 uur. 


