Notulen	
  najaarsledenvergadering	
  Afd.Utrecht	
  
Datum:
Locatie:
Aanwezig:
Bestuur:

22 oktober 2012
PHV “D.O.S.” te Zeist
37 leden
A.M. van Nimwegen (voorzitter)
J. Vunderink (secretaris)
B. van Ede (penningmeester)
J. Drost (commissaris, afwezig i.v.m. werk)
B. van Manen (2e secretaris)

Afgemeld:

Jan van Ommeren
Johan Drost
Gert van Ee
Jan Lubken
Willem Bovenschen (ere-lid)

1)

Opening en welkom
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. Hij dankt de PHV “D.O.S.” voor het ter beschikking stellen van hun clubhuis.
Hij heet de BKDers ook van harte welkom. De agenda is iets aangepast omdat het uitreiken van de BKD diploma’s van de cursus

2)

Notulen vorige vergadering
Ze zijn aan alle secretarissen van erkende verenigingen gestuurd en staan op de site van de KNPV onder afd. Utrecht. Ze worden
zonder op of aanmerkingen goedgekeurd.

3)

Ingekomen stukken ter behandeling van de vergadering
Er voor deze vergadering zijn geen ingekomen stukken.

4)

Mededelingen van het Bestuur
Alex doet uit de doeken wat de huidige stand van de situatie rond het Hoofdbestuur is en welke ontwikkelingen er zijn rond dit
vlak. We proberen de erkende verenigingen regelmatig via onze nieuwsbrief op de hoogte te houden.
Selectie PH II is het grote probleem. De nieuwe regels doet Alex uit de doeken. De titel verdediger is uitgesloten. De huidige
regels zouden geleid hebben tot een kampioenschap zonder PH II en Object. Hier over is protest geweest vanuit 9 afdelingen. Het
nieuwe voorstel voor het kampioenschap is door de Afd Utrecht staat op agenda van de alg.leden vergadering. De kwaliteit is
belangrijk. Jan van Ee zegt dat hij de regels gewoon wil laten zoals ze zijn de beste hond gaat. Alex legt uit dat er wat water bij de
wijn is gedaan. De hond moet minimaal 440 draaien en dan gewoon een hond van elke afdeling. Dit wordt ook door 9 andere
afdelingen gedraaid. Het HB heeft dit voorstel naast zich neergelegd. Daarom hebben we het op de algemene vergadering
ingebracht. Omdat het HB niet teruggefloten kunnen worden hebben we een voorstel ingediend samen met ZH, dat een
bestuursbesluit van het HB moet teruggedraaid kunnen worden door 50% van de stemmen. De voorzitter zegt dat het niet kan,
echter na validatie bij een specialist blijkt dat het wel kan. De onrust moet weg. Het lijkt op een machtsspel tussen het HB en de
afdelingen. De KNPV zijn niet de besturen, de KNPV zijn wij. Er is een commissie voor het zoeken naar een nieuwe HB leden.
Het HB wilde dit niet zelf doen. Er is een profielschets gemaakt. Huveneers is gevraagd en heeft geaccepteerd om kandidaat.
Martin Knipmeijer heeft de financiën doorgelicht en hij is kandidaat voor penningmeester. Het nieuwe Bureau loopt ook nog niet.
Er is wordt een opvolger voor Henk Waterschoot. Ook daarvoor is een mogelijke kandidaat. Per 1 januari komen er een aantal
nieuwe leden en we verwachten dat er veranderingen komen binnen het HB want het was de laatste jaren brandhout.
We zijn blij met onze nieuwe algemeen helper, Chris Boelhouwer. We hebben nu 2 algemeen en 2 afdelingshelpers. Zaterdag as.
Is het afdelingskampioenschap PH I in Baarn bij Eemland. De keuring zoekhonden op 10 november bij ’t haartje. De sinterklaas
wedstrijd op 1 december, op 22 december de lichtwedstrijd bij Baarn.

5)

Financieel tussenoverzicht door de Penningmeester
We houden dit jaar over. Geen vragen vanuit de vergadering. Het jaaroverzicht komt natuurlijk in de voorjaarsledenvergadering.

6)

Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar: Bert van Ede
Geen tegen kandidaten, per acclamatie gekozen.

7)

Uitreiking BKD diploma’s
Jeroen Vunderink reikt de diploma’s uit aan de volgend geslaagden. De heer Klarenbeek heeft zijn diploma nog niet gehad. We
gaan hier achteraan.

8)

Behandeling beschrijvingsbrief van de as. Algemene Ledenvergadering
Alex leest de belangrijkste punten voor en geeft kort een aanvulling op deze punten. De verzekeringspremie gaat met 10 euro
omhoog. Het nieuwe formulier komt op de site. Er zijn hierover geen vragen vanuit de vergaderingen.

9)

Benoeming afgevaardigde en plv. afgevaardigde naar de algemene ledenvergadering KNPV
Alex van Nimwegen en Jeroen Vunderink.

10) Rondvraag
Niemand.
Alex sluit de vergadering om 20:51 uur.

