
                                                                    

                                  Notulen Algemene ledenvergadering 

                                          Datum: 24 oktober 2021 

                                   Locatie: Hondenschool Dogmania te Bant 

 

Aanwezig: Bestuur: Geraldine Weideveld (voorzitter), Ronald Leblanc (penningmeester) 

                                     Marga Verdegem (secretariaat) , Margreet Oerlemans (alg. bestuurslid) 

                                     Marijke Bergsma (alg. bestuurslid interim). 

                    Leden:     Janny Drost en Bert Leeuwerink  

Afwezig met berichtgeving: 

Esther Wijma, Esther Niemeijer, Brigitte van Gestel, Cor van de Hooven,  Wendy Moel, André de Jong, 

Noraly de Jong, Manette Marchand, Sofie Greven, Carolien Ziel, Marina Delsink, Tanja Leblanc,  

Vanessa van Laarhoven.                     

 

1.Opening 

   Geraldine opent de vergadering. 

 

2.Mededelingen/vaststellen agenda 

    

3.Goedkeuring notulen ALV 26-09-2020 

    a. Janny Drost heeft tijdens de rondvraag van de ALV 2019  het volgende naar voren gebracht: 

        Of het toegestaan is om één hond met meerdere handlers in te zetten tijdens dezelfde wedstrijd. 

        Dit wordt verder uitgewerkt door het bestuur om vast te leggen in het wedstrijdreglement. 

    b. Leveltesten Grietje Wagenaar: Wachten totdat Grietje hier live mee verdergaat en aangeeft of zij  

        nog samenwerking met de NDDB wil. Momenteel geeft zij deze lessen online. 

 

4. Vacature bestuur: 

     Er zijn géén aanmeldingen voor een bestuursfunctie. 

 

5. Benoeming Marijke Bergsma als algemeen bestuurslid: 

    Met algemene stemmen aangenomen. 

 

6.Financieel verslag: 

   André de Jong en Bert Leeuwerik hebben als kascommissie  goedkeuring gegeven. 

   Beiden blijven voor volgend jaar ook de kascommissie doen. 

   Ronald geeft uitleg over de begroting. Hier zijn geen vragen over. 

   De incasso voor het lidmaatschap zal  in januari 2022 plaatsvinden. 

 

7. OEC 2022 

    Het OEC 2022 wordt georganiseerd door het bestuur van de NDDB.  

    Deze zal plaatsvinden op 28 september 2022 t/m 02 oktober 2022 in het sportcomplex  

    de Nije Westermar in Burgum. 

    De hoofdsponsor is FarmFood.  

    Er zal contact gelegd worden met Grietje Wagenaar ,Esther Niemeijer en Tanja Leblanc voor  

    informatie  en deelname.   

    Er zal een aparte Facebook pagina voor het OEC gemaakt worden. 

    

 

    

 

 



 

 

 

 

8 . Rondvraag w.v.t.t.k. 

     *Aanschaf voor een afgesloten aanhanger om de vloer te vervoeren. 

       Momenteel staat de vloer in Bant, maar deze moet beveiligd worden tegen ongedierte. 

       Vandaar dat de aanhanger afgesloten moet zijn.  

       Kosten rond de €1000,00. Dit is akkoord. 

 

    * Aanschaf vervangen/uitbreiden van de vloer ongeveer €1000,00. Dit is akkoord. 

 

Wedstrijden: 

     *Filmen en foto`s maken van de wedstrijden is verplicht :  

       Deze tekst uit het wedstrijdreglement halen.(7.9.6) 

       Bijna iedereen maakt zelf opnames. 

       De ALV geeft toestemming voor het verwijderen van deze verplichting. 

 

     *Verzoek aan de deelnemers van wedstrijden om het invullen van de inschrijfformulieren  

       en het invullen van de overschrijvingen bij betaling wat beter te doen, vaak is het onvoldoende of  

       onduidelijk ingevuld. 

 

     *Catalogus van de wedstrijden ook op de ledensite van Facebook plaatsen. 

 

9. Vragen voor commissie Raad van Beheer 

    Er zijn geen leden van de commissie Raad van Beheer aanwezig, dus ook geen vragen. 

 

10. Sluiting 

      Geraldine sluit de vergadering. 

 

 Volgende ALV zondag 20-03-2022 te Bant. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


