Duitse Herder
Club Nederland

Agenda Algemene Leden Vergadering
Datum 25 maart 2013, Aanvang 13.30 uur.
Locatie kantine HSV Tiel, Inundatiedijk-Noord 6, 4006 PD Tiel.
1. Opening door de voorzitter
Een aantal leden hebben zich schriftelijk afgemeld bij de secretaris
De voorzitter dankt de leden die de moeite hebben genomen de ALV bij te wonen.
2. Mededelingen uit het bestuur of de leden
Zoals een ieder inmiddels venomen zal hebben heeft de penningmeester R.Hoekstra, A. van
Krimpen en de leden van de fokcommissie zich afgesplitst van de vereniging.
De splitsing van de vereniging komt uitgebreid aan de orde.
Er hebben weinig leden hun lidmaatschap opgezegd
3. Vaststellen agenda vergadering
De agenda is onveranderd vastgesteld
4. Ingekomen stukken
Ingekomen brief van C. Berendsen inzake het puppyblad. Mevr Berendsen heeft van het bestuur
reeds bericht gehad dat de DHCN geen gebruik meer zal maken van dit blad.
Met Mevr Berendsen is afgesproken dat de verkrijgers van het puppy boekje via de website op de
hoogte worden gebracht
5. Financiële verslaglegging
Door het opstappen van de penningmeester is de begroting niet op de laatste cent uitgewerkt maar
de cijfers geven een goed beeld van de inkomsten en uitgaven van het laatste jaar. Zie bijlage.
De financiële verantwoording wordt in de vergadering ter inzage gelegd.
De vergadering heeft de financiële verslaglegging voor kennisgeving aangenomen. Er wordt wel ter
vergadering gebracht dat het clubblad voor de leden een bepaalde uitstraling heeft en er wordt
gepleit om minimaal een maal per jaar een clubblad te maken – de overige edities mogen dan best
wel digitaal.
6. Verslag kascommissie
De kascommissie heeft geen onregelmatigheden in de boekhouding aangetroffen en heeft de
vergadering geadviseerd om het bestuur decharge te geven.
Ter kennisgeving aangenomen
7. (Her)Benoemen leden kascommissie
Er worden kandidaten opgeroepen om zich te melden als lid van de kascommissie
Gerrit Teselink heeft zich wederom beschikbaar gesteld om plaats te nemen in de kascommissie.
Hij is er van uit gegaan dat Ria van Jan zich eveneens beschikbaar stelt
8. Jaarverslag secretaris
Het leden aantal van de vereniging is gegroeid van 150 naar 222 leden waarvan 18 gezinsleden
Het aantal fokkers was opgelopen tot 25 waarvan er nu 6 een andere vereniging hebben
opgezocht..
De bezetting van de commissies moet dit jaar opnieuw bezien worden. Er zal onder de leden naar
kandidaten gezocht moeten worden. In dit kader meldt Gerrit Teselink dat zijn Anne Marie zich
beschikbaar stelt voor het houden van nestkeuringen.
Conny bracht naar voren dat zij het toch wel van belang vond dat aandacht voor het gedrag bij de
aankeuring naar haar mening weer onderdeel van de aankeuring moet gaan worden. Onderzocht

gaat worden of er een modus bedacht kan worden om dit te realiseren. Conny is overigens van
mening dat de MAG test de enige juiste oplossing is.
9. Decharge bestuur
Het bestuur vraagt de vergadering decharge van het gevoerde beleid
De vergadering stemt in
10. Benoeming nieuwe penningmeester.
De Hr M.Slooter Is bereid gevonden om het penningmeesterschap van de vereniging op zich te
nemen. Hij is eigenaar van 2 oudduitse herders.
De vergadering stemt in met zijn benoeming als penningmeester
11. Opstappen showcommissie.
De gehele showcommissie heeft zich afgesplitst van de vereniging waardoor we gedwongen
worden nieuwe medewerkers te zoeken voor de show.
De laatste show van vorig jaar was niet gelukkig gepland. De show viel samen met een show van
de ARD hetgeen achteraf bezien stom was. Daardoor viel de opkomst tegen en is de show met een
ruim verlies afgesloten. Dat kan en moet dit jaar beter. Er wordt aan de leden gevraagd actiever
deel te nemen aan de show dan wel meer mensen te bewegen om aan de show mee te doen. Er is
een uitgebreid draaiboek in elkaar gezet welke hier bijgevoegd wordt. De leden worden gevraagd
zich te melden om tijdens de show een taak op zich te nemen en te zorgen dat het een geslaagde
dag is. Ideeën zijn uiteraard welkom.
Via het internet zal onder de leden gezocht worden naar medewerkers
12. Aanpassen fokreglement . Zie bijgevoegd voorstel
De vergadering stemt in met de aanpassing van het reglement
13. Verenigingsblad
Uit het financieel overzicht blijkt dat de vereniging zich moet heroriënteren over de uitgifte van het
verenigingsblad. De kosten van het blad overstijgen de inkomsten van de leden contributie.
In de vergadering wordt de leden gevraagd met ideeën te komen. Bijvoorbeeld ieder kwartaal een
onderwerp uitgebreid aan de orde stellen en deze in boekvorm via pdf aan de leden aanbieden.
Tevens wordt de begroting voor het komende jaar aan de vergadering voorgelegd. Met een grotere
inbreng van de leden en het digitaal aanbieden van het blad hebben meer geld ter beschikken om
meer diepgang in het blad te krijgen.
Er wordt door de vergadering gepleit om niet alles digitaal om te zetten want er zijn genoeg leden
die iets tastbaar in de lectuurmap willen hebben.
Toegezegd is dat het een en ander nader onderzocht zal worden. In het kader van de opvolging van
de redactie is de naam Henny Soeters gevallen
14. Afschaffen subsidie DM testen.
De subsidie heeft een positieve uitwerking op de fokkers gehad. Men zorgt er nu voor dat er
aandacht geschonken wordt aan de toe te passen combinatie waardoor het aantal DM leiders
uiteindelijk zal afnemen.
De vergadering stemt hiermee in
15. Vaststellen contributie
Voorgesteld wordt de contributie ongewijzigd te laten.
De vergadering stemt hiermee in
16. Mededelingen rondom Commissies/werkgroepen.
De voorzitter is van mening dat hier al genoeg over gezegd is en sluit de vergadering

