Notulen Algemene Ledenvergadering NDDB dd 21 december 2013
Aanwezig: Grietje Wagenaar (Voorzitter), Esther Niemeijer, Fenna Goselink, Janny Drost, Douwe
Gjeltema, Leendert Roukema, Anna Hut, Bregtje Hut, Hein Hut, Sofie Greven, Joca v.d. Mee, Denise
Warring, Marian Smit, Marina Delsink, Cor David, Marina Stilkenboom, Chantal Oudt, Jamara
Admiraal, Brigitte van Gestel, Marijke de Rooij, André de Jong, Minna Irjana, en Monique Bos
(Notulist).
1. Opening
Esther Niemeijer opent de vergadering.
2. Mededeling:
Cor David heeft zich kandidaat gesteld voor de functie van voorzitter van het bestuur. Cor traint
met zijn hond bij Grietje Wagenaar. Hij heeft meerdere bestuurlijke functies beoefent en heeft
ten tijde van het OEC de dogdance veelvuldig gepromoot in de omgeving van Burgum. Omdat hij
geen deel uitmaakt van de dogdancewereld, kan hij zijn voorzitterschap vanuit een zakelijk
oogpunt bekijken.
3. Status Statuten en Huishoudelijk Reglement
De statuten inclusief het huishoudelijk reglement liggen nu ter goedkeuring bij de notaris.
Op dit moment is de NDDB een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. Op het moment dat
de statuten en huishoudelijk reglement bij de notaris worden vastgelegd veranderd NDDB in een
vereniging met rechtsbevoegdheid. In de huidige vorm is het bestuur van de NDDB aansprakelijk
voor alle handelingen, in de nieuwe vorm zijn dat alle leden van de NDDB. De huidige leden van
de NDDB zijn de aangesloten hondenscholen/clubs. In de nieuwe situatie zijn dat de individuele
leden. Hiermee krijgt ieder individueel lid ook zijn eigen stemrecht in de algemene
ledenvergadering (ALV). Hiermee wordt een actievere houding van de leden gestimuleerd. De
nieuwe statuten worden na deze ALV op de website gepubliceerd.
Noot: statuten kunnen alleen gewijzigd worden via de notaris. Dit is een kostbare zaak.
Daarom is alles wat in de statuten staat een basis voor het oprichten van een vereniging. In
het Huishoudelijk Reglement worden de regels uitgebreid en verfijnd. Het huishoudelijk
reglement en het wedstrijdreglement kunnen aangepast worden in de ALV. Wat jaarlijks kan,
in principe zelfs op ieder moment indien noodzakelijk.
Vastgesteld wordt dat de aanwezigen van deze ALV nu de rechten hebben beslissingen te
nemen op de hierna volgende onderwerpen.
4. Het nieuwe lidmaatschap en tarieven
De volgende tarieven/lidmaatschappen zijn vastgesteld:
a. Lidmaatschap + startkaart = € 27,50 p.jr., rechten:
i. Stemrecht in de ALV;
ii. Deelname aan alle wedstrijden in dat jaar;
iii. Geregistreerde resultaten (o.a. kwalificatie);
iv. Toelating in commissies;

v. Organisatie van wedstrijden;
vi. Jurylid worden;
vii. Startkaart iedere 2e, 3e, etc. hond kost € 7,50 per hond.
b. Lidmaatschap zonder startkaart = €20 p.jr.
Dit geldt voor sponsoring/donateurs. Mensen die niet met een hond meedoen aan
wedstrijden, maar de sport wel een warm hart toedragen.
i. Stemrecht in de ALV;
ii. Toelating in commissies;
iii. Organisatie van wedstrijden;
c. Losse startkaart = € 10 p.jr., hiermee heb je/kan je:
i. Deelname aan max. 3 wedstrijden in dat kalenderjaar;
ii. Geregistreerde resultaten (o.a. kwalificatie);
iii. Iedere 2e, 3e, etc. hond kost eveneens € 10.
Noot: Als je alleen een startkaart hebt zonder lidmaatschap, heb je geen stemrecht of andere
inspraak in de ALV van NDDB.
De losse startkaart is in eerste instantie bedoeld voor mensen die beginnen met het
wedstrijdlopen en aan deze sport willen ‘proeven’. Op deze manier wordt het deelnemen
aan een wedstrijd laagdrempelig gehouden.
Ouders/voogd van junior lid mogen stemmen voor de junioren in de ALV.
De bedoeling van het verhogen van de prijs is het behouden van de kwaliteit van wedstrijden
en alle andere voorzieningen van de vereniging.
Er wordt nog gekeken naar mogelijkheden om het lidmaatschap nog aantrekkelijker te
maken, bijvoorbeeld workshops exclusief voor leden organiseren. Een extra voordeel om lid
te worden.
5. Aftreden bestuursleden
Margreet Oerlemans en Chanti Hazeleger zijn om privéredenen onlangs afgetreden als
bestuursleden. Esther bedankt Margreet en Chanti, voor hun inzet.
Grietje Wagenaar treedt af als (vice-) voorzitter van het bestuur. Iedere aanwezige bedankt
Grietje voor haar inzet. Grietje blijft zolang het nieuwe bestuur nog aan het opstarten
is/afwikkeling van bepaalde lopende zaken nog betrokken bij het bestuur.
6. Aanstelling nieuw NDDB-Bestuur
Cor David heeft zich kandidaat gesteld als bestuurslid, specifiek voorzitter.
Esther Niemeijer heeft zich kandidaat gesteld als bestuurslid.
Brigitte van Gestel heeft zich kandidaat gesteld als bestuurslid.
Chantal Oudt heeft zich kandidaat gesteld als bestuurslid.

Alle aanwezigen hebben gestemd, de uitslag is dat alle kandidaten unaniem zijn gekozen tot
bestuurslid. Onderling wordt in het nieuwe bestuur besloten wie welke functie gaat
uitoefenen. Dit dient voor 1 januari te gebeuren. De overdracht kan dan plaatsvinden gelijk
na 1 januari. Grietje Wagenaar heeft aan Esther Niemeijer al zoveel mogelijk bestuurlijke
kennis overgedragen.
Het nieuwgekozen bestuur dient deze wijzigingen binnen een week kenbaar te maken bij de
Kamer van Koophandel (KvK). Maar gezien de aankomende feestdagen is dat waarschijnlijk
niet haalbaar. Aan de ALV wordt gevraagd of er bezwaar is dat het misschien later dan een
week wordt aangeboden aan de KvK. De ALV stemt in geen bezwaar te hebben tegen de
eventuele vertraging.
7. Aangestelde functies:
a. Wedstrijdsecretariaat: Monique Bos en Fenna Goselink; controle van scoresheets na
iedere wedstrijd, bijhouden van classificering .
b. Webmaster/Redactie website: André de Jong;
c. Ledenadministratie: Sofie Greven (misschien i.s.m. André de Jong);
d. Kascommissie: Douwe Gjeltema en Leendert Roukema. Grietje Wagenaar werkt
deze vrijwilligers in. De kascommisie controleert de baten en lasten van de
vereniging. Het plan is om halfjaarlijks de kascommissie te laten controleren: kan de
NDDB op deze wijze blijven voortgaan?
e. Jurycommissie: Deze wordt op dit moment geleid door Grietje Wagenaar. Er dient
nog nader uitgewerkt te worden over hoe vaak men als juryleden bij elkaar komt. Er
dient minimaal een maal per jaar een jury overleg plaats te vinden.
f. Jeugdcommissie: De ALV stemt in de jeugdcommissie voorlopig te schrappen. Er kan
hier op een later moment invulling aan gegeven worden indien dit wenselijk is.
g. Geschillencommissie: Door de ALV is besloten de geschillencommissie op te heffen.
Wanneer een geschil zich voordoet, zal dit aan het bestuur moeten worden
voorgelegd. Het bestuur zal hierover een uitspraak doen. Is de klager niet tevreden
over de uitspraak, kan de klager zelf een ALV oproepen om zijn/haar klacht hierin
aanhangig te maken.
Op dit moment wordt een nieuwe website ontwikkelt. Deze draait op een nieuwe server en
brengt aanzienlijk minder kosten met zich mee.
Communicatie tussen de verschillende functies is van belang. Bv: Ledenadministratie –
wedstrijdsecretariaat (de gegevens van de leden moeten uit 1 bestand komen).
Ledenadministratie – webmaster/redactie website (bv de mogelijkheid om via de website je
rechtstreeks aan te melden als lid). Wedstrijdsecretariaat – Webmaster (scores zo snel
mogelijk op de site na gelopen wedstrijd)
8. Wijzigingen NDDB wedstrijdreglement
De volgende besluiten zijn genomen, inzake:
a. Junior Championklasse: De junioren welke in de Junior Championklasse 3x een 8
hebben behaald, hebben het recht om bij de volwassenen in te stromen in de Novice

klasse. (een 8 is ongeveer het niveau van Novice volwassenen). Dit is een
mogelijkheid, de junior kan er ook voor kiezen om in de Junior Championklasse te
blijven lopen.
b. HTM-posities: We gaan in het wedstrijdreglement van 18 HTM-posities naar 10 HTMposities. Reden hiervoor is dat dit zorgt voor een betere aansluiting met de FCI en
andere competities in/van andere landen/organisaties. Posities 11 t/m 18 komen te
vervallen. De posities waarbij de schouder van de hond de handler aanraakt (1 t/m
10), blijven bestaan. Posities 11 t/m 18 zijn hiermee freestyle posities geworden. De
jurycommissie gaat nog in beraad over de overgangsregeling voor de handlers welke
nu nog in hun routines de heelwork posities 11 t/m 18 hanteren.
c. Muzieklengte: Maximum tijden aanpassen: De maximum tijd wordt voor de
Intermediate klasse 3:30, en voor de Advanced klasse 4:00. Deze tijden sluiten beter
aan met de buitenlandse maximum tijden (bv OEC). Esther Niemeijer stelt voor alle
maximum tijden aan te passen, en bij de hogere klassen ook de minimum tijden. Dit
wordt voorlopig uitgesteld en dient door de jurycommissie te worden bepaald.
d. NDDB-prijzen: de NDDB betaalt voorlopig zelf de prijzen, de vorm (medailles en
vaantjes etc.) blijft voorlopig hetzelfde als voorheen. Er zijn veel meningen over hoe
de vaantjes/prijzen anders/leuker/beter/goedkoper kunnen. Ook wordt geopperd
dat de wedstrijdorganisator zelf de prijzen kan bepalen en betalen. De verdere
invulling hiervan wordt in de volgende ALV besproken en uitgewerkt.
e. Honden met agressief gedrag: Er wordt ervaren dat het lastig is te omschrijven wat
agressie precies is, welke consequenties er precies aan vast zitten en wie bepaalt of
de hond agressief gedrag toont. Het één en ander moet goed overdacht worden,
derhalve zijn alle suggesties van de leden zeer welkom. Er wordt hier in de volgende
ALV weer aandacht aan besteed en zullen de regels hieromtrent moeten worden
beschreven.
Het volgende onderwerp is ook naar voren gekomen:
Om promotiepunten te behalen in de Intermediate klasse moet je nu een 8,5 halen.
Maar het verschil met de Advanced klasse is te groot. Het voorstel ligt er voor de
jurycommissie om het cijfer te verhogen naar een 8,8 of een 8,9.
9. Wijzigingen selectieprocedures:
Voor het OEC Stuttgart is besloten dat het woonachtig zijn in het buitenland van een handler
met een Nederlands paspoort geen reden is om diegene uit te sluiten van deelname.
Er wordt nog een poll georganiseerd met een nieuw voorstel over identiteit en voor
Nederland uitkomen. Verwachting is dat het reglement omtrent identiteit voor eind maart
gereed is.
10. Rondvraag:
a. Nieuwe procedures/reglementen worden gepubliceerd in de nieuwsbrief.
b. Wedstrijdagenda, voorlopig wordt aangegeven:
i. Februari -> Organisator: Minna Yrjana;

ii. Mei -> Organisator: Brigitte van Gestel;
iii. Juni -> 2 wedstrijden: Organisator: Chantal Oudt en Grietje Wagenaar
iv. September -> Organisator: Leendert Roukema (Droge Ham)
v. Oktober -> NK (nog nader te bepalen wie deze organiseert)
c. De vergadering is behoorlijk uitgelopen, voorstel is om een tijdschema te koppelen
aan de agenda.
d. Voorstellen voor locaties van de ALV gaarne doorgeven aan het bestuur.
e. Er wordt geopperd dat alle info over o.a. wedstrijden (ook) geplaatst worden op de
website en niet alleen op Facebook.
11. Sluiting:
Grietje Wagenaar sluit de vergadering.

