
 

 NDDB 

Algemene Leden Vergadering: 1 oktober 2017 
 
 
Beste dogdancers, 
 
Hierbij de agenda voor de Algemene Leden Vergadering, die op zondag 1 oktober 2017 gehouden zal worden. 
 
Locatie:  Hondenschool Dogmania 
  Oosterringweg 52 
  8314 PS Bant  
 
De deuren openen om 14.30. De vergadering begint om 15:00 en zal tot hooguit 17:00 duren.  
 
Iedereen is welkom op de vergadering, maar alleen NDDB-leden kunnen een stem uitbrengen.  
 
 
Agenda 
 

1. Opening 
 

2. Mededelingen / vaststellen agenda 
 

3. Goedkeuren van notulen vorige vergadering 
 

4. Vacatures bestuur 
a. Zoals eerder is gemeld, is Wies Koelewijn door een burn-out gestopt met haar functie als 

voorzitter van de NDDB. Nikky Goes vervangt haar tot het eind van het jaar. 
b. Het bestuur stelt Andre de Jong voor om het bestuur te komen versterken. 
c. Nikky Goes en Tanja Leblanc helpen de nieuwe bestuursleden op te starten en zullen zodra dit 

is gebeurt stoppen met hun bestuursfunctie doch uiterlijk per 1 januari. 
d. Er is dus nog minimaal 1 extra bestuurslid nodig om de NDDB voor te laten bestaan. 

 
5. Geschillen commissie 

Bij het verliezen van twee leden van de geschillen commissie, Natasja Meulenkamp en André de Jong, 
bestaat de commissie nu slechts uit 1 persoon, Linda Venenberg. Hiervoor moeten dus minimaal 2 
nieuwe leden worden aangesteld. 

 
6. Aanpassing Automatische incasso 

a. Nieuwe leden maken het lidmaatschapsgeld het eerste jaar zelf over. Daarna zal middels een 
automatische incasso betaalt kunnen worden, wat dan in december/januari afgeschreven zal 
worden. 

 
7.  Verhoging contributie 

a.  I.v.m. het lidmaatschap bij de RvB, zal de NDDB nu per lid €2,00 moeten afdragen. Omdat de 
jaarlijkse contributie is berekend op de vaste kosten per lid zal dus de contributie ook met dit 
bedrag verhoogt moeten worden. 

b. Voorstel: Contributie 2018:  €20,00 per jaar (lidmaatschap ex. Startkaart) 
 

8. Wijziging wedstrijdreglement 
a. Een aanvulling in het wedstrijdreglement betreffende het starten zonder startkaart. 

Leden kunnen ook met een hond zonder startkaart starten onder dezelfde voorwaarden als 



 

 NDDB 

niet-leden. Zij betalen dus €5 bovenop het normale inschrijfgeld, kunnen geen promotie 
punten verdienen, komen niet in aanmerking voor de Hoogste Artistieke en/of Technische 
score, kunnen zich niet selecteren voor OEC/WK/Crufts en kunnen geen NL kampioen worden. 

 
9. Gezamenlijke trainingsdagen 

a. Om meer verbondenheid tussen de leden te creëren, en om het niveau in NL te verhogen 
heeft het bestuur via Facebook gevraagd of er interesse zou zijn om gezamenlijke 
trainingsdagen te organiseren. Hierop zijn veel positieve reacties gekomen.  
Hier willen we dan ook graag input van de leden over bijvoorbeeld onderwerpen die je graag 
behandelt zou zien, maar ook bijv. locaties die we kunnen gebruiken.\ 
Tevens willen we graag weten hoeveel het ongeveer mag kosten. (Dit wil niet zeggen dat er 
altijd kosten aan verbonden zijn, maar als we iemand zouden willen uitnodigen is dat wel 
handig om te weten) 

 
 

10. Bondscoach aanstellen 
a. Voorstel voor het aanstellen van een bondscoach. Bij voorkeur iemand die niet in het bestuur 

zit. Deze persoon is dan het hele jaar door aanspreekpunt voor alle leden en een schakel 
tussen de lopers en het bestuur. Daarnaast kan deze persoon ook allerlei randzaken rondom 
het wedstrijdlopen regelen, bijvoorbeeld de maandelijkse gezamenlijke trainingen. 
Voor deze taak krijgt de bondscoach een vergoeding voor zijn/haar aanwezigheid op 
internationale wedstrijden (EK/WK) 

b. Deze bondscoach zal deze functie vervullen na het WK in Leipzig 
c. Nikky Goes stelt zich hiervoor beschikbaar. Zij is coach geweest in Balen tijdens het OEC, heeft 

hier positieve reactie op gehad van de teamleden en hier zelf een positief gevoel aan over 

gehouden. 

 

11. Mededeling: De NDDB is van haar leden, niet enkel van het bestuur 

Op dit moment is het erg moeilijk om nieuw bestuursleden, of anderszins vrijwilligers te vinden die 

zich willen inzetten voor onze mooie vereniging. Om de NDDB te kunnen laten voortbestaan is het erg 

belangrijk dat we meer medewerking van de leden krijgen. Dit kan iets heel kleins zijn, zoals het 

regelen van vrijwilligers op de selectie wedstrijden, het verzamelen van inschrijvingen voor 

wedstrijden enz.  

De NDDB is blij met alle hulp, alleen zo kunnen we de sport een mooie toekomst geven!!  

 
12. Rondvraag / w.v.t.t.k. 

 
13. Sluiting 

 
 
Graag zien wij jullie allen op 1 oktober as.  
 
Met vriendelijke groet, namens het NDDB-bestuur, 
 
Nikky Goes 
 


