Notulen NDDB Algemene Ledenvergadering
Datum: 14 april 2018
Locatie: Hondenschool Dogmania, Bant
Aanwezig: Andre de Jong (voorzitter), Tanja Leblanc (penningmeester), Nikky Goes
(secretaris), Yvonne Dekker, Janny Drost, Eline van Oosterom, Margreet Oerlemans,
Peter Hutten, Danielle van Duin, Sandra Schenkhuijsen, Thea Darwinkel, Ronald
Leblanc, Bregtje Hut, Marga Verdegem (geen lid).

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 13.35.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgelegd.
3. Notulen vorige vergadering
In de vorige ALV heeft Marina Delsink aangeboden, onder een aantal voorwaarden in
het bestuur te willen. Janny vraagt hoe dat verder is gegaan. Marina heeft zich
definitief afgemeld bij Tanja.
4. Jaarverslag
De voorzitter leest de belangrijkste punten voor. Het complete jaarverslag is als bijlage te vinden.
Esther geeft een compliment voor de nieuwsbrief.
5. Financieel jaarverslag
Er is afgelopen jaar verlies gedraaid.
De liquide middelen zijn gedaald door de aanschaf van de foamvloer (€2613.60) en
de aansluiting bij de Raad van Beheer ( €995). Het eigen vermogen is echter wel gestegen (+ €1100).
De kascommissie heeft het financiële jaarverslag goedgekeurd.
6. Vacatures Bestuur
a. Aftredend en niet herkiesbaar: Tanja Leblanc
b. Aftredend en niet herkiesbaar: Nikky Goes

Voorzitter bedankt beide bestuursleden voor hun inzet.
c. Minimaal 2 mensen dienen zich aan te melden.
Thea Darwinkel heeft zich aangemeld en geeft haar motivatie.
Esther Wijma heeft zich via mail aangemeld, Tanja leest de motivatie van Esther
voor. Wil alleen als penningmeester in het bestuur.
Peter Hutten meldt zich ook aan en geeft een motivatie.
Eline van Oosterom geeft aan bewust niet van te voren te hebben gereageerd. Wil
zich wel inzetten maar alleen voor een specifieke taak binnen het bestuur.
Bregtje Hut wil zich wel inzetten maar alleen voor een specifieke functie binnen het
bestuur.
Volgens de statuten kan er alleen gestemd worden over mensen die zich van te voren
aanmelden en duidelijk verkiesbaar staan op de agenda. Omdat dit zou betekenen dat
de NDDB niet verder kan functioneren is er contact geweest met Linda Venema
(voorzitter Geschillen Commissie) en besloten dat dit een uitzonderlijke situatie is en
er door de aanwezige leden gestemd mag worden op deze kandidaten.

Uitslag stemmingen
14 aanwezige leden, kandidaten mogen niet op zichzelf stemmen
Thea:
Esther:
Peter:
Eline:
Bregtje:

13 voor
13 voor
5 voor
13 voor
13 voor

0 tegen
0 tegen
8 tegen
0 tegen
0 tegen

Hiermee zijn Thea, Esther, Eline en Bregtje verkozen als nieuwe bestuursleden.
Welke functies zij gaan vervullen wordt in de volgende bestuursvergadering besloten.
7. FCI DogDance Commissie
Er wordt een uitleg gegeven over de functie en werkzaamheden van de FCI
Dogdance commissie. Wendy Coersen was de Nederlandse afgevaardigde maar is gestopt vanwege gezondheidsredenen.
Als nieuwe afgevaardigde wordt voorgesteld Nikky Goes. Dit wordt door de vergadering goedgekeurd.

8. Kascommissie
Doordat Grietje en Janny dit nu een aantal jaren doen, behoren zij vervangen te worden. Om de continuïteit te bewaren en met goedkeuring van de vergadering blijft
Janny in de kascommissie.
Ronald meldt zich aan om dit samen met Janny te doen. Dit wordt door de vergadering goedgekeurd.
9. WK Dogdance
Er is een werkgroep van 6 personen die de organisatie van het WK op zich hebben
genomen. Dit zijn Andre, Tanja, Grietje, Eline, Esther Niemeijer en Nikky.
Er wordt nog gezocht naar vrijwilligers. Marga biedt zich aan voor de 3 wedstrijd dagen als ringmeester.
Bregtje heeft mogelijk iemand die kan filmen.
10. Raad van Beheer Dogdance Commissie
Raad van beheer heeft de NDDB benaderd voor het oprichten van een Dogdance
commissie. Tijdens de ALV zijn de voor en nadelen uitgebreid besproken.
De vergadering heeft besloten op dit moment niet mee te gaan in het oprichten van
deze commissie.
Als terugkoppeling naar de Raad van beheer wordt gegeven: Juryleden die dan niet
meer vrij zijn om te jureren in het buitenland, het wordt lastiger voor beginnende lopers om te starten, men is niet meer verplicht bij ons de startlicentie af te nemen.
11. Wijzigingen NDDB-wedstrijdreglement
a. Junioren kunnen bij het behalen van de Champions klasse vervroegd de
overgang maken naar de volwassenen. Nu kan dat bij de startgerechtigdheid van Champion. Wijziging naar: minimaal 2x 8ts/8as behaalt.
b. Muziek in junioren Championsklasse 2.00-3.00, bij het behalen van minimaal 2x 8ts/8as kan een junior instromen in de volwassen beginners of
novice klasse.
Punten a en b worden samen besproken. Uitkomst: bij het behalen van voorstel punt a
kan een junior dispensatie aanvragen bij het bestuur. Deze zal dan besluiten of een junior de overgang mag maken naar de volwassenen. Reden is dat het nu geen concurrentie is in de junioren. Mochten er meer junioren komen is het niet nodig om die
overgang vervroegd te maken.
c. Wijziging verplichte buitenlandse jury voor selectiewedstrijden. Vaak
hogere kosten door reis, verblijf ed.
Wijzigen naar minimaal 2 juryleden.

Er wordt aan de aanwezigen gevraagd wat zij er van vinden om door een buitenlands
jurylid beoordeeld te worden. Veel vinden dit prettig en zeker voor de onafhankelijk
op selectiewedstrijd.
De verplichting van minimaal 1 buitenlands jurylid blijft zoals het is.

12. Jurycommissie
De jurycommissie wil graag het jureren digitaliseren. Hiervoor dienen laptops aangeschaft te worden en is toestemming van de vergadering nodig.
De vergadering gaat akkoord met het digitaliseren van het jureren en dus de aanschaf
van simpele laptops (eventueel 2e hands).
13. Aanstellen coach
a. Functie omschrijving van de bondcoach. Hier is iedereen het mee eens.
b. Vergoeding van coach: gelijk aan inschrijfgeld voor de deelnemers.
Nikky trekt zich terug als coach, er is dus een vacature voor coach.
14. Privacywetgeving
Andre geeft een toelichting op de ‘privacywet’ en wat dit voor de NDDB betekend.
Een korte samenvatting:
Men geeft/heeft:
- Men moet toestemming geven voor het opslaan van gegevens
- Men heeft te alle tijden inzicht in eigen gegevens
- Er is een geheimhoudingplicht voor de mensen die met de gegevens werken
- Informatie dient op een beveiligde USB te worden vervoerd
- Oude gegevens dienen te worden verwijderd.
Andre heeft eea uitgezocht hoe de NDDB hieraan kan voldoen en heeft meerdere
opties met daarbij verschillende kostenplaatjes gevonden. Hierin is geen keus en er
zal voor de beste optie worden gekozen, bepaald door het bestuur.
Ronald vraag hoe het zit wanneer een lid (buiten het bestuur) een wedstrijd
organiseert. Dit is niet duidelijk en moet worden uitgezocht.
Hoe zit dit met verslagen van de ALV, waarin namen worden genoemd. De verslagen
van de ALV moeten openbaar zijn dus daar is niets mee te doen.

15. Ingekomen stukken
Jamara Admiraal heeft een 3-tal voorstellen gedaan betreffende het doorstromen van
junioren naar de volwassen categorie. Deze voorstellen zijn meegenomen in
agendapunt 11a/b en worden dus niet nogmaals besproken.
16. Rondvraag
Janny: Publicatie van de notulen van de vorige vergadering duurde erg lang, waarom?
Peter Hutten heeft deze gemaakt en dit lag aan zijn privésituatie.
Janny: Peter Heeringa filmt vaak op wedstrijden en filmt dan iedereen. Mag hij
gevraagd worden om iemand niet te filmen. Ja, dat mag.
Puntje voor briefing: gezien de nieuwe privacywet: verantwoordelijkheid
toestemming filmen ligt bij de persoon die filmt.
Er kan in de catalogus vermeldt worden dat er mogelijk foto/filmmateriaal
gemaakt wordt. Als je dit niet wil moet je dit aangeven bij die persoon.
Yvonne: Vraagt zich af waarom, als er zo’n tekort is aan bestuursleden, Peter Hutten
zoveel tegenstemmen krijgt. Zij vindt dit een rare keuze.
Ronald reageert hierop dat iedereen zijn/haar eigen keuze mag maken met zijn/haar
eigen motivatie.
Yvonne: een cursist van Yvonne (Ellen Spierings) maakt leuke kleibordjes, misschien
leuk als prijsjes.
Andre: Doet een oproep voor standbemanning en deelname aan Animal Event 4-6
mei.
Andre: Er is een rouwkaart ontwikkeld door de NDDB. Waar er een hond of naaste
persoon van een lid overlijdt, is het de bedoeling dat die verstuurd wordt. Echter weet
het bestuur niet alles dus is het ook aan de leden om het bestuur hierover te
informeren.
17. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 17.30.

Bijlage:
NDDB Algemene Leden Vergadering: 14 april 2018
4. Algemeen jaarverslag door de voorzitter (13.40 – 13.50)
Bestuur
De samenstelling van het bestuur was in 2017 als volgt:
Mw. W. Koelewijn Voorzitter (tot juni)
Mw. N. Goes Secretaris (tot 13 mei, interim sinds september)
Mw. T. Leblanc Penningmeester
Mw. W. Coersen Secretaris (van 13 mei tot september)
Dhr. A. de Jong Voorzitter (sinds 1 oktober)
2017 was een onrustig jaar in het bestuur. Nikky heeft besloten na
de ALV te stoppen, maar is voor het voortbestaan van de NDDB in
september als interim secretaris terug in het bestuur gekomen.
Wies was in juni vanwege persoonlijke omstandigheden gestopt.
Wendy was in mei in het bestuur gekomen maar heeft ook vanwege
persoonlijke omstandigheden deze functie in september moeten
neerleggen.
In het verslagjaar 2017 is het bestuur 4 maal bijeen geweest. Er
zijn 2 ALVs gehouden, namelijk op 13 mei en 1 oktober.
Leden
Op 31 december 2016 was het aantal leden 58. Op 31 december
2017 was het aantal leden 67.
Activiteiten
Wedstrijden
In 2017 zijn er zeven officiële NDDB wedstrijden georganiseerd verdeeld over 8 dagen. Dit aantal ligt lager dan in 2016 waar er zeven
wedstrijden over 10 dagen zijn georganiseerd.
Nieuwsbrief
Er zijn in 2017 drie nieuwsbrieven verschenen.

Redactie nieuwsbrief: André de Jong en Esther Wijma.
De nieuwsbrieven bevatten items als: mededelingen vanuit het bestuur; leden aan het woord; agenda; activiteiten.
Ja, er had eigenlijk al een nieuwsbrief dit jaar moeten verschijnen,

maar door alle perikelen om het WK en het feit dat we keer op keer
van kastje naar muur gingen is het er niet van gekomen
Workshops
Na afloop van het NK is een workshop georganiseerd, welke werd
gegeven door één van de juryleden van het NK: Jessica Karlgren.
Deze workshop werd gevolgd door 3 deelnemers.
OEC 2017
In 2017 heeft de NDDB volledige teams uitgezonden naar het Open
Europees Kampioenschap.
De teams bestonden uit:
Freestyle:
Grietje Wagenaar Floris
Brigitte van Gestel A’mayzie
Bregtje Hut Troy
Aniek Oerlemans Breezz
Heelwork to Music: Marian Smit Kulta
Marina Delsink Gwydion
Gwen Pieters Vidar
Janny Drost Dana

WK 2017
In 2017 heeft de NDDB volledige teams uitgezonden naar het Wereld Kampioenschap.
De teams bestonden uit:
Freestyle:
Eline van Oosterom Catoo
Gwen Pieters Vidar
Carolien Ziel Ziva
Aniek Oerlemans Breezz
Heelwork to Music: Marian Smit Kulta
Tanja Leblanc Chendo
Gwen Pieters Vidar
Janny Drost Dana
Sponsoring
Ook in 2017 was de hoofdsponsor FarmFood. Dankzij deze sponsor
hebben wij op verschillende evenementen standruimte gekregen en
hebben we de sport goed kunnen promoten.
Daarnaast is Vitakraft in 2017 sponsor geweest, zij hebben elke
wedstrijd goodieboxen beschikbaar gesteld en in samenwerking
met Vitakraft is de “Amsterdam DogDance Callenge” georganiseerd.
Vanaf half november heeft de website een sponsorpagina. Naast
Farmfood en Vitakraft kunnen anderen daar ook een vermelding op
krijgen. Zij betalen dan € 50,- op jaarbasis
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