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Notulen algemene ledenvergadering van de Hondensportvereniging “Dronten e.o.” 

 

Datum:  23 november 2020. 

Locatie:  Via Teams 

 

Aanwezig: Rieks Siepel, André Hoogendoorn, Rob en Wil van Rijnswou, Elaine Hoogezand, 

Arjen Pruim, Lotte Bloemendaal, Bonieke Baumann, Johan Braam, Anne-Fleur Terhaerd, 

Jennita Nieuwenhuis, Bé Heijes, Linda Petiet, Jan Knol, Herm noordzij, David Fagan, Yvette 

Wiers, Mark Ermers. 

 

Afwezig met kennisgeving: Ineke Hooftman, Janine Treffers, Fam. Docter, Ingrid van Weerde, 

H.Vels, Freddy Bijster, Gerda Kanis, Lizie van Heel, Robin Ruuls, Inge Pattje,.  

 

 

1. Opening 

Rieks opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom. Online hoort niet 

bij de vereniging, maar dit is de enige manier om toch wat met elkaar te doen. Rieks 

vraagt toestemming om de vergadering te mogen opnemen. Iedereen is akkoord.  

2. Vaststelling agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

3. Goedkeuring notulen bijzondere algemene ledenvergadering (21 februari 2019) en 

algemene ledenvergadering (13 mei 2019).  

- Over de bijzondere alv: de grond is aangekocht, 3 december heeft het dagelijks 

bestuur de akte getekend. De financiering, met een rente van 2,55%, loopt via 

stichting waarborgfonds Sport.  

Er zijn geen vragen, Rieks tekent de notulen van de bijzondere alv. 

Ook de notulen van de algemene alv worden goedgekeurd. 

4. Verslag afgelopen verenigingsjaar door de secretaris 

Het verslag wordt goedgekeurd.  

5. Verslag afgelopen verenigingsjaar door de diverse commissies 

- De verslagen van de trainers, cursuscoördinatie, info-hoek, barcommissie 

kluscommissie, ledenadministratie worden allemaal goedgekeurd. 

Minder mensen hebben zich uitgeschreven in 2019. Elaine vraagt of de 

ledenadministratie, die nu valt onder info-hoek en penningmeester, volgend jaar 

apart verslag moet maken. Rieks zegt dat dat verslag samengevoegd kan worden. 

Rieks en André bevestigen .  

6. Verslag afgelopen boekjaar door de penningmeester 

- Er is een negatief resultaat van ruim € 400, maar er zijn bijzondere lasten in verband 

met de aankoop van de grond. Per saldo hebben we goed gedraaid. André heeft geen 

vragen binnengekregen. Het verslag wordt goedgekeurd. 

- Op de balans is te zien dat ons eigen vermogen iets is teruggelopen, maar André 

verwacht dat dat dit jaar wel weer op zal lopen, ondanks minder inkomsten uit 

cursussen en bar. We hebben geld gekregen van een steunfonds.  

- Er zijn geen vragen, de balans wordt goedgekeurd. 

7. Kascontrolecommissie 

Rob en Mark hebben de stukken gecontroleerd en geen bijzonderheden gevonden. 

De leden verlenen decharge aan de penningmeester. Rieks bedankt de 

kascontrolecommissie. 



 

 

8. Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie 

Johan Bramer meldt zich voor de volgende kascontrolecommissie. 

9. Vrijwilligersvergoeding. 

- Trainers krijgen 50 euro per cursusblok. 

- Andere vrijwilligers 2,50 euro per uur. 

Dat kost 10.000 euro per jaar. Maar alle vrijwilligers betalen contributie en we 

kunnen  wat strakker omgaan met consumpties. Hoe? Daar komen we op terug. 

De vrijwilligersvergoeding is geen moeten, het mag. Het is een tegemoetkoming in de 

kosten. 

- Waarom doen we dit?  

- De mentaliteit verandert, cursisten zien de lessen als product. Er zijn nog vele        

andere dingen waar ze het druk mee hebben.  

- we hopen dat er op deze manier makkelijker aan trainers te komen is. 

- Rob: we kennen reguliere blokken van 10 weken, puppen/ puberblok van 15 weken. 

Betalen we naar rato? Ze krijgen 5 euro per les, voor puppen/pubers dus 75 euro.  

- Johan voelt zich geen vrijwilliger als hij een vergoeding krijgt. Dat is prima.  

- Elaine: moeten vrijwilligers minimaal aantal uren draaien? Dat doen we niet. 

- Wanneer gaat het in? Per 1 januari 2021.  

- Bonieke: wat als trainers volgende week willen beginnen? Dat kan. 

- Mag het eerder als er trainers komen? Dan betalen we de hele trainersgroep. 

Bonieke licht toe dat mensen wel ingewerkt moeten worden. Hangt ook van de 

opleiding af.  

De vergadering gaat akkoord met de vrijwilligersvergoeding. 

PAUZE 

10. Aftreden en (her)kiezen bestuursleden 

Aftredend en herkiesbaar is Lotte Bloemendaal, secretaris. Er zijn geen 

tegenkandidaten. De vergadering gaat ermee akkoord dat Lotte secretaris blijft.  

11. Cursustarieven en contributie 

Het komende jaar voeren we geen verhoging van de lesgelden en contributie door. 

Wat we wel willen aanpassen is dat leden alleen nog hele kalenderjaren contributie 

betalen.  

De vergadering gaat akkoord. 

12. Begroting 2020 en 2021 door de penningmeester 

Er zijn geen vragen over de begroting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13. Rondvraag:  

- Eefke meldt dat ze haar vergoeding aan de vereniging schenkt. Alleen als ze veel zou 

moeten rijden. Dat geldt ook voor Jan. 

- Herm bedankt het bestuur voor de inzet.  

- Yvette vraagt naar voortzetten lessen ivm. corona. Rieks: we mogen in groepjes van 

vier cursisten trainen. Morgen 24 november gaan er mails uit naar cursiste die 

opvoeding volgen. Ze krijgen een half uur les, zodat we iets meer groepen les kunnen 

geven.  

- Mark maakt André nog een compliment voor de financiële stukken en biedt aan nog 

een jaar in de kascontrolecommissie te zitten. 

- Rieks meldt nog even wie zich voor de alv heeft afgemeld.  

14. Sluiting 

Rieks sluit de vergadering om 21:15. Spreekt uit wat een gek jaar het is. We moeten 

hier door heen met zijn allen, het beste ervan maken.  

 

Namens het bestuur; 

Lotte Bloemendaal-secretaris  


