
 

 

Notulen Algemene ledenvergadering 
Datum: 29 november 2019 

Locatie: Hondenschool Dogmania, Bant 
 
Aanwezigen:  
Bestuur: Voorzitter: Andre de Jong, Secretaris: Marian Smit, Penningmeester: Marga Verdegem 

 
Leden: Margreet Oerlemans, Marina Delsink, Janny Drost, Esther Niemeijer, Nikky Goes, Marjan van 
Elst, Ina Schonewille, Ronald Leblanc, Noraly Oomen 
  
Afwezig met kennisgeving: 
Bestuur: Algemeen bestuurslid: Eline van Oosterom 
Leden: Esther Wijma, Grietje Wagenaar, Sofie Greven, Manette Marchand, Tanja Leblanc 
__________________________________________________________________________________ 
 

1. Opening 
Andre opent de vergadering om 19.40. 
 

2. Mededelingen 
Agendapunt 5 wordt Ontwikkelingen Dogdance Nederland. 
Toegevoegd agendapunt (7) is het WK en OEC 2020. 

 
3. Goedkeuren van notulen vergadering  

Nikky merkt op dat er bij agendapunt 5 staat vermeld dat de workshop van Elke niet goed 
gedraaid heeft. Dit moet veranderd worden in het lijkt niet goed gedraaid te hebben, omdat 
de kosten over 2017/2018 verdeeld zijn.  
 
Nikky geeft aan dat er afgesproken was dat er 2 voorstellen zouden komen om daar tussen te 
kunnen kiezen. Nu is er maar 1 voorstel toegestuurd.  
 

4. Vacature bestuur 
Tijdens de vergadering heeft Margreet Oerlemans zich aangemeld als interim algemeen 
bestuurslid.  
 
11 stemmen voor, 0 stemmen tegen.  
 
Margreet, welkom in het bestuur. We zijn blij met jouw versterking in het bijspringen waar 
nodig en het mee denken en beslissen tijdens de bestuursvergaderingen.  
 

5. Ontwikkelingen Dogdance Nederland  
Binnen de OEC is er nu een DDI en FCI verdeling ontstaan. De NDDB heeft met zowel de DDI 
als de FCI goede contacten.  
Ook binnen de Nederlandse Dogdance is er vanaf nu een DDI organisatie. Dit is opgepakt 
door de mensen vanuit de FHN. Of deze laatste nog door gaat met dogdance is nog een 
vraag. 



 

 

De voorzitter van de DDI heeft ons verzekerd dat er niets veranderd omtrent de deelname 
aan toekomstige OEC’s en dat dus de NDDB de voorkeur heeft om een team te mogen sturen. 
Dit weten ook de huidige personen van de DDI Nederland. 
De Raad van Beheer wil nog steeds graag een Dogdance commissie oprichtingen. 
Het bestuur zal in gesprek gaan met de RvB over wat hierin allemaal mogelijk is en wat de      
gevolgen zijn voor de NDDB. 
Op het volgende ALV komen we hierop terug. 

 
 

6. Voorstel wijziging wedstrijdreglement  
Er zijn bezwaren om het aantal oefeningen te noemen, omdat dit juist een gevoel van druk 
kan geven op de deelnemers. Er is ingestemd met de 30 puntensysteem i.p.v. een cijfer zoals 
nu is.  
De richtlijnen zijn er en nu alleen nog een aantal aanpassingen aanbrengen. Duidelijkheid is 
het belangrijkste, voor de deelnemers, aspirant-juryleden en juryleden. Ook dat het te 
begrijpen is voor buitenlandse juryleden.  
 
Er is een commissie samengesteld met Margreet, Esther, Marina, Noraly en Marian om het 
reglement verder uit te werken. Zo is er een gemengd groepje van beginnende en ervaren 
lopers, aspirant-jury en juryleden en wordt er vanuit elk oogpunt naar gekeken. 
 
Ruim voor het volgende ALV zal het voorstel klaar liggen. De volgende ALV zal waarschijnlijk 
maart/april zijn, in ieder geval voor 1 juni. Het vernieuwde reglement zal dan na de ALV in 
gaan. 

 
7. WK en OEC 2020 

Het WK is van 25 juni t/m 28 juni in Frankrijk. Besloten is om de volgende wedstrijden mee te 
laten tellen voor de selectieprocedure: 15 december, 15 februari en 16 februari. Van deze 3 
wedstrijddagen tellen de 2 hoogste scores. 
 
Het OEC is dit jaar in Rusland van 1 t/m 4 oktober. Het bestuur heeft besloten toch 
deelnemers de kans te geven om hier naar toe te gaan uit naam van de NDDB.  
Selectiewedstrijden hiervoor zijn: 15 februari, 16 februari, 13 april en 20 juni.  
 
Voor het coachen van de deelnemers aan WK/OEC word een nieuwe coach gezocht. Andre 
heeft deze taak de afgelopen wedstrijden op zich nomen en wil achter de schermen ook 
zeker nog zaken blijven regelen, zoals het verblijf regelen, contact met de organisatie etc.  
Voor de begeleiding van de deelnemers voor en tijdens het evenement wordt dus iemand 
gezocht. 
 

8. Rondvraag 
Nikky vraagt, wanneer beginnen met de organisatie van OEC 2022 in Nederland? Andre geeft 
aan al bezig te zijn met locaties te zoeken. Het idee ligt om het evenement te houden rond de 
herfstvakantie 2022.  
Wie wil mee in de organisatie van OEC 2022? Vele handen maken licht werken en dit keer 
kan er op tijd begonnen worden met de organisatie.  
 



 

 

Ina wil graag even een geschikte locatie onder de aandacht brengen voor een wedstrijd in 
Schoonebeek. Ruimte voor een ruime ring en nog voldoende plaats over voor de benches. Er 
is een muziekinstallatie en omheining aanwezig, voor een goede ondergrond moet er nog wel 
een vloer geregeld worden. Bedankt voor de tip, Ina. 
 

9. Sluiting  
De voorzitter sluit de vergadering om 22.15. 


