Notulen Algemene Ledenvergadering
Datum: 26 september 2020
Locatie: Hondenschool Dogmania te Bant
Aanwezig: Bestuur: Eline van Oosterom, Margreet Oerlemans, Marga Verdegem
Leden: Janny Drost, Andre de Jong, Noraly Oomen, Wendy de Moel, Ronald Leblanc, Tanja Leblanc, Grietje
Wagenaar, Marijke Bergsma, Britta van Veen (notulist), Vanessa van Laarhoven,
Brigitte van Gestel via WhatsApp (zonder stemrecht).
Afwezig met kennisgeving:
Overige leden, waarvan 10 personen zonder bericht van afzegging.
1.Opening
Eline opent deze vergadering. Er wordt internetverbinding gemaakt met Brigitte van Gestel.
2.Mededelingen/vaststellen agenda:
Vaststellen agenda:
Tanja: punt 6 en 7 graag in omgekeerde volgorde, zodat het verslag van de kascommissie na het financieel
jaarverslag van de penningmeester wordt behandeld. Dit is akkoord.
André: Margreet staat genoteerd als interim algemeen bestuurslid. Er moet nog gestemd worden voor haar
functie als definitief bestuurslid. Dit wordt geagendeerd.
Tanja en Andre: wijzen op het belang van naleven van de reglementen.
3.Goedkeuring notulen van de ALV van 29 november 2019:
De notulen van deze vergadering worden aangepast:
In deze notulen stond niet omschreven dat de moeilijkheidsgraad van het wedstrijdreglement nog verder
uitgewerkt zou worden en dat was wel afgesproken.
4. Algemeen jaarverslag door de secretaris:
Punt van aandacht: Dit jaarverslag mag alleen gaan over 2019.
Wat betreft 2020: Door het uitbreken van het Corona virus en de daarop volgende lockdown ontstonden de
videowedstrijden. Er zijn inmiddels twee videowedstrijden geweest.
De 1e werd georganiseerd door Nikky Goes. Zij heeft de verzending van de prijzen en goodybags zelf gedaan.
De 2e werd georganiseerd door Andre de Jong . Andre heeft de prijzen naar Farmfood verzonden en daar
zijn de pakketjes aangevuld met goodybags en naar de deelnemers verzonden.
Eline: heeft contact gehad met Farmfood.
Farmfood wil graag aan de NDDB verbonden blijven en doorgaan met investeren.
Tanja: Komt terug op het punt naleven van de reglementen: Het bestuur kan en mag niet beslissen over
het aanpassen van de wedstrijdreglementen (dit betreft de videowedstrijden) en ook niet over de deelname
aan de Crufts.
Eline: geeft hierover uitleg: Deelname Crufts is besloten n.a.v. de enige selectiewedstrijd die is gehouden in
februari 2020. Daar had Brigitte de hoogste score.
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Aanpassing reglement n.a.v. de videowedstrijd:
Bestuur heeft dit zo besloten omdat dit een bijzondere omstandigheid is. (Slotbepalingen wedstr.regl. pnt 11b).
Voor de volgende wedstrijd gaat er wat officieels geregeld worden.
Er blijft wrijving omtrent deze aanpak van het huidig bestuur wat resulteert in een negatieve stemming.
Tanja wijst het bestuur op de financiële consequenties die vastzitten aan verkeerde beslissingen van
bestuursleden.
Na een time-out van Marga die dit als een persoonlijke bedreiging ziet, gaat de vergadering weer verder.
5 .Financieel jaarverslag door de penningmeester:
2019 is afgesloten met een positief saldo van €1084.00.
2020 is qua begroting niet echt te voorspellen vanwege het feit dat er geen extra inkomsten zijn en alleen maar
uitgaven.
Ronald brengt ter sprake of er nog aanvulling voor de vloer op de begroting van 2021 vermeld kan worden.
Een punt om op de volgende ALV te bespreken en hierover te stemmen.
Eventueel aan Farmfood voorleggen of zij hierin willen investeren.
6 .Kascommissie:
Gedaan door Ronald Leblanc en Bert Leeuwerink. De financiële administratie is goedgekeurd.
Ronald Leblanc heeft nu 2 jaar jaar de kascommissie gedaan en wordt vervangen.
Bert Leeuwerink is nu het eerste jaar betrokken geweest bij de kascontrole, maar het is niet duidelijk of hij dit nog
wil blijven doen. Hierover zal hij door Marga benaderd worden.
André de Jong wil wel plaatsnemen in de kascommissie en dit wordt met algemene stemmen aangenomen.
Tanja Leblanc stelt zich beschikbaar om eventueel bij ontstentenis bij een van de leden de taak over te nemen.
Andre de Jong (als aftredend voorzitter) en Ronald Leblanc (als aftredend lid van de kascommissie) en
Marian Smit _niet aanwezig- (aftredend secretaris) worden bedankt voor hun werkzaamheden voor de NDDB.
7. Vacature bestuur:
Er is één aanmelding gekomen voor de vacature van voorzitter. Dit is Geraldine Weideveld.
Er is door haar een filmpje ingezonden, daar zij niet aanwezig kon zijn op de ALV.
Zij geeft hierin persoonlijk uitleg als aanvulling op de eerder verzonden CV welke reeds naar alle leden is
verzonden.
De bestuursleden hebben ook met Geraldine gesproken en vinden haar visie op het gebied van marketing en
verbetering van het draagvlak bij leden verhelderend.
Ronald Leblanc maakt zijn bezorgdheid kenbaar omtrent het lang aanblijven van een nieuwe voorzitter.
Tanja Leblanc heeft overwogen om voorzitter te worden (was gevraagd door Marga), maar ziet hier toch liever
vanaf.
Geraldine Weideveld wordt als ad interim voorzitter gekozen door de ALV met 12 stemmen voor en 1 stem tegen.
Er wordt een email verzonden naar alle leden met de uitnodiging om vragen in te dienen voor Geraldine, welke zij
dan via Facebook live kan beantwoorden. Daarna zal een mogelijkheid worden aangeboden om te stemmen voor
definitieve aanvaarding van Geraldine als voorzitter.
Margreet Oerlemans wordt met algemene stemmen (12 voor) door de ALV aangenomen als algemeen
bestuurslid.
Functie secretaris: Er waren twee aanmeldingen. Na uitleg van de taken stellen zij zich niet beschikbaar.
Eline van Oosterom: deelt mee, dat zij maart 2021 na drie jaar haar taak als bestuurslid zal beëindigen.
Ronald Leblanc stelt zich beschikbaar als bestuurslid echter wel in de functie van penningmeester.
Dit wordt met 9 stemmen voor en 2 stemmen tegen door de ALV goedgekeurd.
Marga Verdegem zal dan de functie van secretaris op zich nemen.
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8. Wedstrijdreglement:
Voor het aanpassen van het wedstrijdreglement was op de ALV in november een werkgroep gevormd bestaande
uit: Noraly, Esther N, Marian, Margreet en Marina.
Op een aantal punten werd overeenstemming gevonden. Alleen de moeilijkheidsgraad moest worden aangepast.
Tot op heden is dat nog niet gedaan. Wel is er bezwaar gekomen, omdat volgens Tanja en Noraly er nu een
voorstel ligt wat niet overeenkomt met de laatst genoemde punten.
De moeilijkheidsgraad is nu een klein onderdeel van de technische score terwijl er juist voor gekozen is op de
vorige vergadering om er een op zich zelf staand punt van te maken.
Tanja heeft haar input gegeven, maar daar is volgens haar niets meegedaan.
Janny geeft aan, dat een gedeelte van de punten in het toegestuurde reglement is aangepast maar een groot
gedeelte niet. Er is onvrede over het voorstel in dit toegestuurde reglement:
(punt10b) Voor juryleden geldt dat jureren ook meetelt als een wedstrijdinschrijving.
Conclusie: de versie die verzonden is voor de ALV is niet de juiste.
Voorgesteld wordt om de wedstrijdreglementen van de F.C.I. bij andere landen op te vragen om daar de punten
uit te halen die voor ons bruikbaar zijn.
Zeker omdat buitenlandse juryleden ons wedstrijdreglement vaak niet begrijpen.
Besloten wordt om verder te gaan met het ontwikkelen van het deels goedgekeurde aangepaste reglement en
deze opnieuw aan te bieden. Noraly en Tanja willen dit op zich nemen.
Marga wil graag bij dit overleg aanwezig zijn als luisterend oor. Janny sluit zich ook aan.
9. Raad van Beheer:
Er is weer overleg geweest met R.v.B over het vormen van een commissie Dogdance met de vraag of het huidige
bestuur van de NDDB hierin plaats wil nemen.
De voor- en nadelen voor de NDDB van zo`n commissie zijn reeds eerder besproken:
Voordelen: De commissie zal dan de volgende taken op zich nemen: opleidingen voor instructeurs, aanbieden
workshops en adviserende taak naar de KC`s.
Het kan stimulerend werken om Dogdance instructeurs op te leiden via de R.v.B. , omdat er dan
accreditatiepunten verdiend kunnen worden.
Verder worden onze juryleden niet erkend door R.v.B. waar dan ook verandering in kan komen.
Nadelen: voor de NDDB: Startkaart vervalt en Dogdancers kunnen dan via elke KC een licentie aanvragen en
hoeven niet perse lid te zijn van de NDDB.
Met de kanttekening dat je als lid van de NDDB korting krijgt op je licentie (niet bekend hoeveel).
Ook moet je een werkboekje aanvragen bij R.v.B. waar ook kosten aan verbonden zijn.
De sponsoring van Farmfood is dan ook een punt, want R.v.B. heeft Royal Canin als sponsor en Royal Canin stelt
als voorwaarde dat zij in elk geval het NK als hoofdsponsor willen.
Momenteel is de vacature bij R.v.B. officieel opgenomen. Er kan op persoonlijke titel worden gesolliciteerd.
Andre de Jong stelt voor, dat de NDDB leden aanmeldt bij R.v.B die geïnteresseerd zijn.
De volgende leden willen zich beschikbaar stellen:
Andre de Jong, Brigitte van Gestel, Tanja Leblanc, Noraly Oomen en Grietje Wagenaar.
Nikky Goes is al via de FCI betrokken bij R.v.B.
Vanuit de ALV is hier geen bezwaar tegen.
Na de ALV heeft Grietje Wagenaar aangegeven zich niet beschikbaar te stellen.
10. Verhoging inschrijfgeld wedstrijden niet leden:
Nu betalen niet leden €5 meer voor deelname aan de wedstrijden. Marga geeft aan dat dit niet fair is t.o.v. de
leden welke al contributie en startkaart betalen.
Ook de uitslagen van de wedstrijden worden daardoor anders en kan voor leden in sommige gevallen een lagere
plaatsing betekenen.
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Voorstel is om deelname door niet leden te verhogen naar €10.00 waarvan €2.50 voor de organisatie van de
wedstrijd is en €7.50 voor de NDDB. De ALV stemt unaniem voor.

11. Ingekomen stukken:
Esther N: ingaande op dit ingezonden schrijven (als bijlage toegevoegd in aankondiging ALV) waarin Esther
voorstelt dat de wedstrijdleiding meer ruimte geeft in de planning voor een handler welke met meerdere honden
deelneemt, zodat deze zich beter kan voorbereiden tussen de routines door. De conclusie is, dat de handler zelf
contact op dient te nemen met de organisatie met het verzoek of hier rekening mee gehouden kan worden.Dit zal
niet altijd te realiseren zijn, omdat het ook voor de juryleden moeilijk bij te houden is wanneer zij telkens een
andere klasse tussendoor moeten beoordelen.
Grietje: Eerder is besproken om leveltesten te houden tijdens de wedstrijden van de NDDB. Door Corona is dit
punt wat achterhaald, omdat de leveltesten nu online plaatsvinden.
Grietje blijft dit voorlopig in eigen beheer doen.
12. Rondvraag:
Janny: Of het toegestaan is om één hond met meerdere handlers in te zetten tijdens dezelfde wedstrijd.
Dit is waarschijnlijk niet toegestaan. Janny gaat dit verder uitzoeken.
De vraag werd gesteld waarom er gekozen is voor deelname van Brigitte aan Crufts 2021:
Dit is bij punt 4 al ter sprake gekomen:
Bestuur heeft deze beslissing genomen omdat er een aanmelding gedaan moest worden vóórdat de
inschrijfdatum was verstreken.
EOC 2022: de vragen hierover blijven vooralsnog onbeantwoord.
Marijke geeft aan om als vrijwilliger te helpen waar nodig.
Noraly vraagt of er dit jaar nog een wedstrijd komt.
Antwoord: De prioriteit is nu eerst dat het bestuur gezond blijft.
Grietje geeft aan dat indien er meer videowedstrijden worden georganiseerd het belangrijk is om hiervoor
duidelijke voorwaarden te ontwikkelen.
Brigitte: verzoek om ook voor videowedstrijden bij de aankondiging de juryleden bekend te maken, zoals dit ook
bij gewone wedstrijden wordt gedaan.

13. Eline sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst.
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