Notulen NDDB Algemene Ledenvergadering
Datum: zaterdag 21 juni 2014
Locatie: Restaurant ‘Time-Out’ / Sporthal de Westermar, Burgum
Aanwezig: dhr. Cor David (voorzitter), mw. Esther Niemeijer (secretaris), mw. Chantal Oudt
(penningmeester), mw. Brigitte van Gestel (algemeen lid), mw. Grietje Wagenaar, mw. Monique Bos
(wedstrijdsecretaris), dhr. André de Jong (webmaster), mw. Tanja Leblanc, mw. Janny Drost, dhr. Leendert
Rouwkema en dhr. Douwe Gjeltema.
Afwezig met kennisgeving: mw. Marina Delsink.
Notulist: mw. Chantal Oudt / mw. Esther Niemeijer

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 13:00.
2. Mededelingen / Vaststellen agenda
Dit jaar heeft zich een nieuw bestuur gevormd. Het bestuur heeft niet stil gezeten.
Iedereen gaat akkoord met de agenda.
3. Notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.
4. Algemeen jaarverslag
Het nieuwe bestuur heeft tot nu toe twee keer vergaderd. Ze heeft een beleid uitgestippeld en helder gemaakt
wat zij willen als NDDB.
De Raad van Beheer heeft de NDDB benaderd. Hierover meer bij punt 7. De NDDB is ook benaderd door
Lensink Danschool uit Steenwijk voor een samenwerking. Verder is het bestuur bezig geweest met het
aanpassen van de reglementen.
5. Financieel jaarverslag
Het wisselen van penningmeester heeft tijd nodig gehad. Dit moest eerst kenbaar worden gemaakt bij de Kamer
van Koophandel en daarna kon de bank hiervan op de hoogte worden gesteld. In die tussentijd zijn alle
poststukken naar de oude penningmeester verstuurd. Ook de nieuwe bankpas, omdat de oude verlopen was.
Inmiddels is deze pas geblokkeerd. Hierdoor kon de huidige penningmeester Chantal niet bij de bankgegevens
komen en dus geen boekhouding uitvoeren. Chantal is bij de bank in Emmeloord geweest. De bankpas zou naar
haar woonplaats opgestuurd worden. Echter liep hier helaas vertraging in op. Hierdoor kon er geen financieel
jaarverslag gemaakt worden.
6. Herbenoeming bestuur (geen aftredende bestuursleden)
Er zijn geen aftredende bestuursleden. Het bestuur doet echter wel een oproep tot nieuwe bestuursleden. Mw.
Tanja Leblanc biedt zich aan en voegt zich na applaus van de ALV toe aan het bestuur.
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7. Toetreding NDDB-Raad van Beheer
Dhr. Cor David en mw. Grietje Wagenaar zijn een maand geleden voor een gesprek bij de Raad van Beheer
geweest. Onderwerp van het gesprek was een eventuele aansluiting van de NDDB bij de Raad van Beheer. Zij
hebben gesproken met dhr. Rony Doedijns. De Raad is bezig met het aanpassen van hun reglementen zodat
clubs zoals de NDDB bij de Raad kunnen aansluiten. Op 19 juli is de ALV bij de Raad van Beheer. Hier zal
over het nieuwe reglement gestemd worden.
De toetredingseisen zijn al bekend. Om toe te kunnen treden als club bij de Raad van Beheer is de eis dat de
NDDB minimaal 50 stemgerechtigde leden heeft. Hier zit de NDDB bijna op en de NDDB is hard bezig
mensen te stimuleren stemgerechtigd lid te worden. Daarnaast dient over een toetreding gestemd te worden op
een ALV.
De Raad van Beheer is ontzettend positief over de NDDB. Een samenwerking zou kunnen betekenen dat wij de
beschikking hebben over meerdere locaties (daar waar hondententoonstellingen worden gehouden). De Raad
staat open voor het Wereld Kampioenschap Dogdance op de World Dog Show in 2018 en gaat er intern mee
bezig. Door erkenning bij de Raad zou de NDDB nog beter kunnen groeien doordat de sport meer bekendheid
zal krijgen. Stamboomloze honden mogen gewoon mee blijven doen op wedstrijden. De reglementen van de
Raad van Beheer zullen hierop aangepast worden.
Over de toetreding van de NDDB tot de Raad van Beheer werd unaniem VOOR gestemd.
Grietje heeft op de ALV in december jl. aangegeven af te zullen treden als bestuurslid, maar blijft ter
ondersteuning van het bestuur nog even aanwezig. Omdat zij de huidige contactpersoon is richting de Raad van
Beheer blijft zij actief totdat de aansluiting bij de Raad van Beheer correct afgehandeld is.
8. Wijziging NDDB Huishoudelijk reglement
8a. Regelgeving honden met gevaarlijk gedrag
Naar aanleiding van incidenten in het verleden is er duidelijkheid nodig wat te doen met agressief gedrag van
honden op NDDB-wedstrijden. Het bestuur heeft een voorstel geschreven, welke als nieuwe regelgeving
opgenomen kan worden in het Huishoudelijk reglement.
Het voorstel werd gezamenlijk doorgenomen. Na een grammaticale tekstwijziging (‘gevaarlijke hond vs. ‘hond
met gevaarlijk gedrag’) werd unaniem VOOR gestemd.
Voor de volledige tekst van het voorstel, zie bijlage I.
Deze nieuwe regelgeving gaat in per januari 2015.
8b. Verplicht lidmaatschap voor NDDB-functionarissen
Het bestuur vindt dat NDDB- functionarissen (o.a. webmaster, wedstrijdsecretaris, ledenadministrator, etc.)
evenals bestuursleden verplicht zijn een NDDB-lidmaatschap te hebben.
Over dit voorstel werd unaniem VOOR gestemd.
Deze nieuwe regelgeving gaat in per januari 2015.
9. Wijzigingen NDDB-wedstrijdreglement
Het bestuur komt met een achttal voorstellen tot aanpassing van het Wedstrijdreglement. Dit n.a.v. de op 28
maart 2014 gehouden jury-vergadering.
NDDB

Hieronder worden de voorstellen tot wijziging benoemd evenals de uitkomst van de stemmingen.
9a. Junioren in volwassen divisie
Voorstel: Junioren die de Junior Champion titel (HTM en/of Freestyle) hebben behaald en nog geen 18 jaar oud
zijn mogen kiezen of zij in de Junior Champion klasse blijven lopen of dat ze naar de Beginnersklasse (in de
betreffende divisie) van de volwassenen gaan.
Over dit voorstel werd unaniem VOOR gestemd.
Deze nieuwe regelgeving gaat in per januari 2015.
9b. Muzieklengtes
Voorstel: een aanpassing in de muzieklengtes, zodat zij beter op elkaar aansluiten. Tevens om beter aan te
sluiten bij de ons omringende landen en reglementen van OEC en WK.
Junioren (alle levels):
Beginners:
Novice:
Intermediate:
Advanced:
Champion:

1.30-2.30 (was 1.15-2.30)
1.30-2.30 (was 1.15-2.30)
2.00-3.00 (was 1.30-2.45)
2:30-3:30 (was 1.45-3:30)
3:00-4:00 (was 2:00-4:00)
3.00-4.00 (was 2.45-4.15)

De maximum tijdslengtes voor muziek in de Intermediate- (2:30-3:30) en Advancedklasse (3:00-4:00) waren
op de voorgaande ALV al aangepast. Nu zijn ook de minimumlengtes voor deze klassen aangepast. Zoals te
zien is sluiten alle tijden nu evenredig op elkaar aan.
Over dit voorstel werd unaniem VOOR gestemd.
Deze nieuwe regelgeving gaat in per januari 2015.
9c. Benodigde scores voor promotiepunten
Voorstel: een aanpassing in de benodigde scores voor de Beginners- en Advancedklasse die nodig zijn een
promotiepunt te behalen, zodat zij beter op elkaar aansluiten. Het streven is naar 0,5 punt verschil tussen alle
niveaus, zodat het logischer is voor de juryleden. De nieuwe benodigde scores worden dan:
Beginners:
Novice:
Intermediate:
Advanced:

7,5 (was 7,3)
8,0
8,5
9,0 (was 9,2)

Over dit voorstel werd unaniem VOOR gestemd.
Deze nieuwe regelgeving gaat in per januari 2015.
9d. Scoreformulieren
Het jureren met de huidige scoreformulieren neemt veel tijd in beslag. Gemiddeld tien minuten per combinatie.
Dit maakt het niet aantrekkelijk voor aanwezig publiek, omdat er dan tien minuten lang niets te zien is. Het
bestuur wil graag de formulieren aanpassen. Het voorstel:
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Junioren en beginners krijgen, net als bij de Novice klasse en hoger, 1 cijfer voor de totale Artistieke score en
de totale Technische score, in plaats van een cijfer voor elk beoordelingspunt (10 in totaal). Er zullen nog wel
tien beoordelingspunten op het scoreformulier aanwezig zijn. Hier kan een jury dan, i.p.v. een cijfer, een regel
tekst schrijven waardoor het voor een combinatie toch duidelijk wordt waar eventuele verbeterpunten aan hun
routine zitten. De nieuwe formulieren worden voor alle klassen in gebruik genomen. Voor de Novice-klasse en
hogere klassen zal het jureren dan mogelijk ook sneller gaan, omdat een jury niet uit het hoofd een verhaal
hoeft op te schrijven maar zich kan houden aan de 10 beoordelingspunten.
Over dit voorstel werd unaniem VOOR gestemd.
De nieuwe formulieren zullen in gebruik genomen worden vanaf januari 2015.
9e. Beloning in de ring
Voorstel: het belonen in de ring mocht reglementair tot nu toe een minuut lang. Dit wil het bestuur
terugbrengen tot 30 seconden. De ringmeester zal de tijd in de gaten moeten houden, d.m.v. een stopwatch.
Over dit voorstel werd unaniem VOOR gestemd.
Deze nieuwe regelgeving gaat in per januari 2015.
9f. Waarschuwingen en diskwalificaties
Diskwalificaties dienen door het jurylid dat een combinatie een DQ geeft aangegeven te worden aan de
bovenzijde van het scoreformulier. Hier dient tevens de reden tot DQ aangegeven te worden.
Over dit voorstel werd unaniem VOOR gestemd.
Deze nieuwe regelgeving gaat in per januari 2015.
9g. Reiskostenvergoeding juryleden
Voorstel: juryleden die tevens zelf starten op de wedstrijd waarop zij jureren krijgen maximaal de helft van hun
reiskosten vergoed. Juryleden die alleen aanwezig zijn om te jureren, en niet tevens zelf starten, krijgen een
volledige reiskostenvergoeding. Een organisatie is verplicht tot betalen van deze vergoeding. Een jurylid mag
uiteraard een vergoeding weigeren.
Over dit voorstel werd unaniem VOOR gestemd.
Deze nieuwe regelgeving gaat in per januari 2015.
9h. Selectieprocedures voor: het Nederlands Kampioenschap, Crufts, Open (team-)wedstrijden (o.a. OEC) en
FCI (team-)wedstrijden (o.a. WK)
Het bestuur draagt een nieuwe selectieprocedure voor aan de ALV. Voor het volledige voorstel, zie bijlage II.
Over dit voorstel werd unaniem VOOR gestemd.
Deze nieuwe regelgeving gaat in per januari 2015, en geldt als selectiecriteria voor alle NK’s, OEC’s/WK’s na
die datum. De selectiecriteria voor de Crufts geldt voor de Crufts 2016. Voor Crufts 2015 wordt de huidige
regelgeving aangehouden (de Nederlands Kampioen Freestyle 2014 mag gaan).
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Voorstel: wanneer er in de toekomst meer wedstrijden gaan komen kunnen er strengere eisen gesteld gaan
worden. Het bestuur wil de mogelijkheid hebben de criteria per direct aan te passen. Dit kan, na een vermelding
van de aanpassing op de NDDB-website, waarna er bezwaren ingediend kunnen worden.
Over dit voorstel werd unaniem VOOR gestemd.
Deze nieuwe regelgeving gaat per direct in
10. Voordelen van het NDDB-lidmaatschap
Het bestuur vraagt de ALV of zij ideeën hebben betreffende voordelen die aan het NDDB-lidmaatschap zouden
kunnen kleven. Dit met als voornaamste reden het trekken van meer leden (met een volledig lidmaatschap). De
ALV geeft een aantal zaken aan. Genoemd worden o.a.:
-

Hogere jurering op wedstrijden geven. Lage punten werken demotiverend.
Samenvoeging met de FHN.
Enquête: wat mis je bij de NDDB, wat zou je graag zien, waarom ben je (geen) lid (meer)?
Prijs van het lidmaatschap aanpassen (omlaag).
Dogdance als sport meer promoten (demo’s, op de website: filmpjes).
Aansluiting bij de Raad van Beheer.
Wedstrijden op hondenshows.
Wedstrijden meer verspreid over het land.
Stukken schrijven voor hondenbladen.
Meer demo’s bij KC’s.
De geldigheid van losse startkaarten aanpassen van 3 naar 2 wedstrijden.

Het bestuur gaat kijken wat er mogelijk is.
11. NDDB-prijzen op wedstrijden
Het bestuur vraagt de ALV of zij ideeën hebben voor prijzen die op NDDB-wedstrijden aan de winnende
deelnemers / deelnemers met een promotiepunt gegeven zouden kunnen worden. Genoemd worden o.a. bekers,
rozetten, eigen prijzen vanuit de organisatie.
Het bestuur gaat kijken wat er mogelijk is.
12. Rondvraag / w.v.t.t.k.
12a. WA-verzekering
Tip vanuit de ALV: op de aanvraagformulieren voor lidmaatschap en op de inschrijfformulieren voor
wedstrijden dient er een vraag te komen of men WA-verzekerd is. Hierbij tevens de opmerking ‘U bent
verplicht een WA-verzekering te hebben. De NDDB is niet aansprakelijk voor schade in wat voor soort dan
ook’.
Het bestuur gaat dit in orde maken.
12b. Verkeerd e-mail adres
Mw. Tanja Leblanc: op het aanvraagformulier voor wedstrijden staat het verkeerde e-mail adres vermeld.
Het bestuur zal dit wijzigen.
12c. Lokatie komende ALV
NDDB

Mw. Tanja Leblanc: is het mogelijk om de ALV op een meer centrale plek te houden, of na een wedstrijd?
Een meer centrale lokatie zal wellicht mogelijk zijn.
Een ALV na een wedstrijd lijkt het bestuur en de ALV niet wenselijk; men is dan vaak moe en moet vaak nog
een eind rijden naar huis.
12d. Nieuwsbrief
Wellicht kan er (weer) een NDDB-nieuwsbrief komen?
Het bestuur gaat kijken naar de mogelijkheden samen met onze webmaster André de Jong.
12e. Formulieren op website
Zouden alle formulieren (scoreformulieren en Excel-bestanden waar scores op ingevuld kunnen worden) op de
website gezet kunnen worden? En zou er een wedstrijdorganisatiehandleiding kunnen komen?
Het bestuur gaat kijken of dit mogelijk is. Er is reeds een wedstrijdorganisatiehandleiding in ontwikkeling.
Deze wordt z.s.m. openbaar gemaakt.
13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 16:00
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Bijlage I
NDDB-beleid rond honden met gevaarlijk en/of onwenselijk gedrag
Noot vooraf: het is moeilijk te zeggen wat gevaarlijk gedrag is of wat onwenselijk gedrag is. Het zijn relatieve
begrippen. Het uitgangspunt voor het NDDB-beleid rond honden met gevaarlijk en/of ongewenst gedrag is te
waarborgen dat het op en rond het wedstrijdterrein veilig is voor mens en dier. Dit moet voor, tijdens en na de
wedstrijd het geval zijn.
Aanpassing voor in het Huishoudelijk reglement:
“Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de veiligheid bij NDDB-wedstrijden. Zowel het bestuur, als
juryleden als wedstrijdorganisatoren zorgen voor de uitvoering van het beleid tijdens een wedstrijd. Al deze
partijen mogen en moeten voor, tijdens en na een wedstrijd zelfstandig (tijdelijke) besluiten nemen wanneer dat
nodig is voor de veiligheid van mens en dier. De partijen hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid in de
uitvoering van het beleid en spreken elkaar er zo nodig op aan wanneer daar aanleiding voor is.
Wanneer een incident plaatsvindt, dient het bestuur z.s.m. na het incident geïnformeerd te worden over het
incident en de genomen (tijdelijke) maatregelen door een bestuurslid, jurylid of wedstrijdorganisator. Het
bestuur laat zich vervolgens breed informeren over de gebeurtenissen en neemt in overleg met het betreffende
bestuurslid, jurylid of wedstrijdorganisator en de betreffende deelnemer besluiten die de veiligheid moeten
waarborgen. Dit kan gaan in de richting van (dringend) advies voor gedragsbegeleiding, inzet van
hulpmiddelen (zoals muilkorven), tijdelijke ontzegging van het lopen van NDDB-wedstrijden tot zelfs een
schorsing van het lidmaatschap.”
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Bijlage II
Nieuwe selectieprocedures
Selectieprocedure Nederlands Kampioenschap
Elke combinatie met een NDDB-startkaart kan deelnemen aan het NK.
Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de titel Nederlands Kampioen:
A) De handler is NDDB-lid
B) De handler heeft de Nederlandse nationaliteit
C) De combinatie is op minstens 50% van het aantal in 12 maanden (*) georganiseerde NDDB
wedstrijddagen gestart in een officiële klasse (van de volwassenen categorie) voor de betreffende
divisie (Heelwork to Music en/of Freestyle).
Opmerking: als 50% van de wedstrijden geen rond aantal geeft dan wordt dit aantal afgerond naar boven.
Voorbeeld: als er 9 wedstrijddagen geweest zijn dient men 4.5 (= 5) wedstrijden gelopen te hebben.
(*) Met '12 maanden' wordt bedoeld: een periode van 12 maanden, terugtellend vanaf 3 maanden voor de
sluiting van inschrijving voor het betreffende evenement. Voorbeeld: de sluitingsdatum van inschrijving voor
een NK 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 nieuwe procedure gaat in per 1 januari 2015 en geldt voor alle NK ’s vanaf die datum.
Selectieprocedure FCI evenementen
Voorwaarden voor deelname:
A)

De handler is NDDB-lid

B)

De handler heeft de Nederlandse nationaliteit.

C)

De hond is een rashond met een NHSB registratie.

D)

De hond is minimaal 18 maanden oud op de 1e dag van het evenement.

E)

De combinatie neemt op NDDB wedstrijden deel in de volwassenen categorie (*).

(*) Opmerking: junioren die de Junior Champion titel met hun hond behaald hebben mogen met de betreffende
hond de overstap maken naar de volwassenen categorie (en naar keuze in de volwassenen Beginners klasse of
Novice klasse starten). Deze overstap is niet verplicht, echter wel noodzakelijk wil de junior in aanmerking
komen voor de selectie.
F)
De combinatie is op minstens 50% van het aantal in 12 maanden (*) georganiseerde NDDB
wedstrijddagen gestart in een officiële klasse (van de volwassenen categorie) voor de betreffende divisie
(Heelwork to Music en/of Freestyle).
Opmerking: als 50% van de wedstrijden geen rond aantal geeft dan wordt dit aantal afgerond naar boven.
Voorbeeld: als er 9 wedstrijddagen geweest zijn dient men 4.5 (= 5) wedstrijden gelopen te hebben.
Alle behaalde scores worden meegerekend in de gemiddelde eindscore van de combinatie. Wanneer een
deelnemer méér dan 50% van de wedstrijden gelopen heeft, tellen de hoogste scores.
(*) Met '12 maanden' wordt bedoeld: een periode van 12 maanden, terugtellend vanaf 3 maanden voor de
sluiting van inschrijving voor het betreffende evenement. Voorbeeld: de sluitingsdatum van inschrijving voor
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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.
G)

(Indien van toepassing) aanvullende eisen vanuit het organiserende land

Noot: de Nederlands Kampioenen Heelwork to Music en Freestyle zijn verzekerd van een (eenmalige)
plaatsing in het desbetreffende team op het eerstvolgende evenement (EK óf WK), mits deze combinatie(s)
tevens aan de bovenstaande harde eisen voldoen (A t/m G). Zij dienen zich nog wel zelf voor de selectie aan te
melden.
Het team wordt aangevuld met de hoogst genoteerde wedstrijdlopers die zich aanmelden (zij, die aan de eisen
voldoen en de hoogste gemiddelde scores hebben).
Wanneer er geen volledig team samengesteld kan worden op basis van bovenstaande eisen dan zal onderdeel F
aangepast worden naar een kleiner aantal wedstrijden (lager percentage).
Zijn er hierna nog lege plekken dan kunnen er combinaties door het NDDB bestuur uitgenodigd worden voor
een plek in de selectie (aanwijsplekken).
Deze nieuwe procedure gaat in per 1 januari 2015 en geldt voor alle FCI evenementen (WK) vanaf die datum.

Selectieprocedure Open evenementen (EK, WK)
Idem als voor FCI evenementen, alleen de hond hoeft niet perse een rashond te zijn.
Deze nieuwe procedure gaat in per 1 januari 2015 en geldt voor alle Open evenementen (OEC) vanaf die
datum.

Selectieprocedure CRUFTS (Int. Freestyle Competition)
(Idem als voor FCI evenement, maar alleen de hoogstgenoteerde Freestyle combinatie gaat.)
Voorwaarden voor deelname:
A)

De handler is NDDB-lid

B)

De handler heeft de Nederlandse nationaliteit.

C)

De hond is een rashond met een NHSB registratie.

D)

De hond is minimaal 18 maanden oud op de 1e dag van het evenement.

E)

De combinatie neemt op NDDB wedstrijden deel in de volwassenen categorie (*).

(*) Opmerking: junioren die de Junior Champion titel met hun hond behaald hebben mogen met de betreffende
hond de overstap maken naar de volwassenen categorie (en naar keuze in de volwassenen Beginners klasse of
Novice klasse starten). Deze overstap is niet verplicht, echter wel noodzakelijk wil de junior in aanmerking
komen voor de selectie.
F)
De combinatie is op minstens 50% van het aantal in 12 maanden (*) georganiseerde NDDB
wedstrijddagen gestart in een officiële klasse (van de volwassenen categorie) voor de betreffende divisie
(Freestyle).
Opmerking: als 50% van de wedstrijden geen rond aantal geeft dan wordt dit aantal afgerond naar boven.
Voorbeeld: als er 9 wedstrijddagen geweest zijn dient men 4.5 (= 5) wedstrijden gelopen te hebben.
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Alle behaalde scores worden meegerekend in de gemiddelde eindscore van de combinatie. Wanneer een
deelnemer méér dan 50% van de wedstrijden gelopen heeft, tellen de hoogste scores.
(*) Met '12 maanden' wordt bedoeld: een periode van 12 maanden, terugtellend vanaf 3 maanden voor de
sluiting van inschrijving voor het betreffende evenement. Voorbeeld: de sluitingsdatum van inschrijving voor
Crufts valt op 5 april 2012. Er wordt dan naar het aantal wedstrijden gekeken dat in de periode van 5 januari
2011 t/m 5 januari 2012 gehouden is.
G)

(Indien van toepassing) aanvullende eisen vanuit het organiserende land

Noot: de Freestyle combinatie met de hoogste gemiddelde score is de 1e keus voor deelname aan de Crufts. Zij
dient zich nog wel zelf voor de selectie aan te melden. Wanneer de hoogstgenoteerde loper ervoor kiest om niet
te gaan, mag de daarna hoogstgenoteerde combinatie gaan, enzovoort.
Wanneer er geen combinatie geselecteerd kan worden op basis van bovenstaande eisen dan zal onderdeel F
aangepast worden naar een kleiner aantal wedstrijden (lager percentage).
Is er hierna nog geen geselecteerde combinatie dan kan er een combinatie door het NDDB bestuur uitgenodigd
worden voor deelname (aanwijsplek).
Deze nieuwe procedure gaat in per 1 januari 2016 en geldt voor deelname aan de Crufts vanaf die datum. Voor
Crufts 2015 wordt de tot nu toe gebruikte procedure gehanteerd, en dat houdt in dat de Nederlands Kampioen
Freestyle zich kwalificeert.
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