Notulen Algemene ledenvergadering
Datum: 30 maart 2022
Locatie: Hondenschool Dogmania te Bant
Aanwezig: Bestuur: Marga Verdegem, Margreet Oerlemans en Marijke Bergsma
Leden: Janny Drost, Grietje Wagenaar, Eline Oosterom, Tanja Leblanc en Nikky Goes
Leden via teams: André de Jong, Noraly de Jong en Vanessa van Laarhoven
Afwezig met berichtgeving:
Bestuur: Ronald Leblanc
Leden: Marina Delsink, Wendy Moel, Carolien Ziel, Bianca Verweijmeren, Esther Wijma
Notulist: Marijke Bergsma
1. Opening
Marga opent de vergadering
2. Mededelingen en vaststellen agenda
3. Goedkeuren notulen ALV 24-10-2021
Janny Drost heeft tijdens het goedkeuren van de notulen nog de vraag of één hond met meerdere
handlers ingezet mag worden op dezelfde wedstrijd.
Geraldine had dit uitgewerkt, maar met het nieuwe reglement met de richtlijnen van het FCI is deze
correctie niet meer nodig.
Tanja en Nikky vullen aan dat in het nieuwe reglement staat dat één hond niet met meerdere
handlers aan dezelfde wedstrijd mag deelnemen.
4. Financieel verslag
Ronald heeft een financieel verslag gemaakt, Marga leest dit voor.
Bij deze de inhoud van dit verslag:
In 2021 is een kleine winst geboekt welke wij te danken hebben aan de leden die ons trouw zijn
gebleven door middel van het lidmaatschap en de bijbehorende startkaarten.
De video wedstrijden zijn de kers op de taart.
Echter de kosten voor de gewone wedstrijden gaan in de toekomst tegen de huidige tarieven €27.50
(€17.50 voor leden) niet rendabel zijn.
Kosten van juryleden welke 9 van de 10 keer uit het buitenland moeten komen en de afdracht aan
de RvB zal zwaar op de begroting gaan drukken.
Wel moet besproken worden hoe met de korting voor NDDB leden om te gaan.
Ik denk dat we deze in aangepaste vorm kunnen handhaven maar dan naar €5,00 i.p.v. €10 ,00euro.
NB Deze korting is dan alleen geldig bij door de NDDB georganiseerde wedstrijden. Met een
inschrijfgeld van €25,- (20 voor leden) verwacht ik dat je dan met ongeveer 35 a 40 deelnemers uit
de kosten moet kunnen komen.

De begroting voor 2022 ziet er dan ook wat somber uit.
In die zin dat een negatief resultaat begroot is.
Aan de inkomsten kant hebben we te maken met minder derving vanwege het feit dat wij geen
startkaarten meer afgeven.
Het overgrote deel van de uitgaven gaat naar de kosten voor het OEC 2022. Wellicht gaat dat
meevallen, maar vooralsnog is het verstandiger is om met een tegenvallend resultaat rekening te
houden.
Er is dit jaar geen kascontrole geweest door de kascommissie, dit wordt door de aanwezige leden
goedgekeurd.
Iedereen accepteert dat het inschrijfgeld voor de wedstrijden omhoog gaat.
Over de begroting zijn verder geen vragen.
5. Vacature bestuur
Er heeft behalve Noraly de Jong zich niemand gemeld voor de functie van voorzitter.
Noraly de Jong kan helaas geen plaats nemen in het bestuur als voorzitter, omdat de voorzitter ook
plaats neemt in de dogdance commissie en daar Andre de Jong voorzitter is van deze commissie kan
dit dus niet.
Marga geeft aan na het OEC te stoppen met haar functie in het bestuur.
Als er niemand in het bestuur wil betekend dit dat het voort bestaan van de NDDB op losse
schroeven staat. Het leden aantal is, mede door corona, is terug gelopen van 70 leden naar nu 50
leden. Vanuit de commissie Dog Dance van RvB wordt aangegeven dat ze graag willen dat de
NDDB blijft bestaan voor adviezen, juryopleidingen ect. Zoals het nu staat betekend het opheffen
van de NDDB waarschijnlijk ook het voorlopige einde van de Dog Dance sport in Nederland. KC’s
hebben tijd nodig om Dog Dance op te starten en wedstrijden te organiseren. Het is nu van belang
dat zowel het bestuur als de leden van de NDDB de sport op de kaart zetten door bijvoorbeeld het
organiseren van workshops.
Ook is het misschien een idee om naar het organisatiemodel te kijken, het moet makkelijker worden
om mensen in het bestuur te krijgen. De kloof tussen het bestuur en de leden kleiner worden, er
moet meer verbinding komen. Er komt nog een idee: Een roulatie systeem in het bestuur waarbij,
behalve de penningmeester, iedereen 1 jaar voorzitter is. Vanessa gaat uitzoeken hoe dit juridisch zit
en of het eventueel een mogelijkheid is voor het bestuur van de NDDB.
6. Organiseren van wedstrijden door leden van de NDDB
Op het moment organiseert heb bestuur alleen wedstrijd. Daardoor staat er veel druk op het bestuur.
Het zou het mooiste zijn als er 6 tot 8 wedstrijden per jaar georganiseerd worden. Er komt een idee
om een werkgroep wedstrijd organiseren op te zetten. De taken die bij een wedstrijd horen, zoals:
prijzen regelen, DJ, ringmeester, catering, secretariaat, jury regelen en catalogus maken, worden
uitgeschreven. Dezen zouden ook gefilmd kunnen worden en online gezet kunnen worden zodat
leden weten wat ze kunnen verwachten van een bepaalde taak. Zo zouden taken makkelijker onder
leden verdeeld kunnen worden en wordt de drempel misschien lager om vrijwilliger bij wedstrijden
te zijn. Bij veel andere verenigingen zijn leden verplicht om een aantal keer per jaar te helpen in
bijvoorbeeld de kantine of bij wedstrijden.
André gaat met Noraly overleggen of dit een leuke taak is voor Noraly om dit te coördineren.
7. OEC 2022
Het organiseren van het OEC is in volle gang. Het vragen van sponsoren loopt nog niet goed. Er
wordt een whatsapp groepje gemaakt bestaande uit: Eline, Grietje, Tanja en Marijke om te sparren
welke bedrijven we voor sponsoring kunnen vragen.

In de drive staan alle bestanden nog van het WK in 2018, Nikky gaat Marijke hier aan toevoegen.
Misschien willen de vrijwilligers van toen nu wel weer helpen. Bij het WK was er 2000 euro over,
is dit meegenomen in de begroting van het OEC? Het bestuur gaat dat uitzoeken.
Tanja en Nikky geven aan misschien wel een benefiet wedstrijd te willen organiseren om geld op te
halen voor het OEC.
8. Rondvraag
Vanessa vraag of er voor vrijwilligers die bij het OEC helpen hotelkosten vergoed worden. Dit is
niet het geval, hotelkosten vallen voor eigen rekening. Vrijwilligers krijgen tijdens het helpen wel
eten en drinken vergoed.
Nikky vraagt of er een bericht op facebook kan komen te staan als de notulen online staan op de
website naast het versturen via e-mail. Misschien is het ook een idee om een besluitenlijst te delen
naar aanleiding van het alv. Het bestuur pakt dit op
Eline vraagt wie nu beheerders zijn van de openbare facebookgroep van de NDDB. Dit zijn Grietje
en Marijke nu.
9. Sluiting
Marga sluit de vergadering

