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Uitnodiging en stukken ten behoeve van de jaarlijkse algemene ledenvergadering van 
de Alphense  Honden Club te houden op woensdag 19 maart 2014, aanvang 20:00 
uur in de kantine van de AHC aan de Eikenlaan 255 te Alphen aan den Rijn. 
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Uitnodiging en Agenda 
 
Geacht lid van de Alphense Honden Club, 
 
Hierbij nodigen wij u uit om onze jaarlijkse algemene ledenvergadering bij te 
wonen. Deze vindt plaats op woensdag 19 maart 2014, aanvang 20:00 uur in de 
kantine van de AHC aan de Eikenlaan 255 te Alphen aan den Rijn. U zult onder 
andere geïnformeerd worden over de stand van zaken met betrekking de 
nieuwbouw en herinrichting van het AHC terrein. Verder zijn er de jaarlijkse 
bestuursverkiezingen, wordt de digitalisering van het clubblad behandeld en 
krijgt u inzage en een toelichting op de financiële stukken. 
 
Wij hopen u te verwelkomen op woensdag 19 maart. 
 
Zoals in artikel 12 van de gewijzigde statuten is opgenomen is schriftelijke 
stemming bij volmacht mogelijk. Het daarvoor benodigde volmachtformulier 
vindt u achter in dit boekje! 
 
Harry Vrieling, namens het bestuur van de AHC  
 
Agenda Algemene Leden Vergadering 19 maart 2014: 
1. Opening 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
3. Notulen Algemene Leden Vergadering d.d. 27 maart 2013 (is bij deze 

stukken toegevoegd). 
4. Jaarverslag van het verenigingsjaar 2013 (is bij deze stukken toegevoegd) 
5. Verslag van de kascommissie 
6. Jaarverslag van de penningmeester over 2013 (is bij deze stukken 

gevoegd) 
7. Begroting 2014 (is bij deze stukken gevoegd) 
8. Benoeming kascommissie 
9. Bestuursverkiezingen* 
10. Pauze 
11. Digitalisering van het clubblad 
12. Stand van zaken betreffende nieuwbouw 
13. Bedanken medewerkers 
14. Rondvraag 
15. Sluiting 

 
* Volgens artikel 8 van het huishoudelijk reglement wordt het bestuur gekozen 
voor een periode van 3 jaar, een deel treedt jaarlijks af. 
 
Aftredend en niet herkiesbaar: Rinske Groen en Carola Klaus 
Aftredend en herkiesbaar: Aad Grootendorst 
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Notulen Algemene Leden Vergadering d.d. 27-03-2013 
 
Aanwezig: 43 leden 
Afwezig met kennisgeving: Jan Goosen, Nel Goosen. Martin van der Werf, 
Arie van der Waal, Hermien van der Waal, Wim Bekendam, Aurelia 
Schoonenboom, Femke Couvée, Martijn Couvée, Roel Floor, Marsha Smits, 
Valerie Hoosemans 
 
Verslag: Harry Vrieling 
 
1.Opening 
Femke W. opent om 20.08 uur de vergadering. 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
De Evenementencommissie heeft de volgende evenementen gepland voor 2013; 
AHC wandeling (datum nog onbekend), Clubdag (26 mei), spelletjesdag, 
schilderen met Suus en Halloween.  
Na de zomervakantie zal het vrijwilligersuitje gehouden worden. 
Na aanleiding van ingezonden stukken over betalingen, is het volgende besloten: 
• Gezinsleden betalen geen inschrijfgeld meer 
• Start een cursist later dan gelden de volgende regels voor wat betreft de 

betaling : Volledig cursusgeld bij instroom tijdens de 1ste deel van de cursus 
(tot les 7), half cursusgeld bij instroom tijdens het 2de deel van de cursus 
(vanaf les 7)  

Het winterprotocol is als volgt aangepast voor wat betreft uitval van trainingen: 
• 1e keer afgelasten; Gebruik van de ingeplande inhaalles winterweer/ 

vergaderdag als training 
• 2e keer afgelasten; Inplannen theorieles door de discipline 
• 3e keer afgelasten; De datum van de train de trainers wordt een inhaalles 

(TdT vervalt) 
Vallen vaker dan 3x lessen uit, dan worden geen vervangende lessen ingepland 
en beroept de AHC zich op overmacht. In dit geval wordt er geen compensatie in 
lesgeld verleend. 
 
3. Notulen Algemene Leden vergadering d.d. 21 maart 2012 
Naar aanleiding van deze notulen zijn er geen vragen/opmerkingen 
 
4. Jaarverslag van het verenigingsjaar 2012 
Femke bespreekt kort de stand van zaken m.b.t. de dogmiles. Er blijken relatief 
weinig dogmiles ingewisseld te worden, waar dit wel gedaan wordt blijkt 
inwisseling voor een korting op een cursus het populairst. 
Dit jaar werden er voor het eerst afzonderlijke bokalen uitgereikt door de FHN 
voor iedere discipline; de AHC bleek in 2012 de beste hondenschool te zijn 
geweest bij de Apporteersport, Behendigheid, Combisport en Gehoorzaamheid. 
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Zeven combinaties van de AHC hebben zich geplaatst voor deelname aan de 
Agility Championship Europe (ACE) in Spanje; Willy met Dani, Yvonne met Jive, 
Michèle met Clip, Yvonne met Murphy, Nelleke met Moby Dick, Michèle met 
Dinky Dutch en Anne René van Wissen met Mirre. 
 
5. Jaarverslag van de penningmeester over 2012 
Aad licht het jaarverslag toe en geeft aan dat 2012 een succesvol financieel jaar 
is geweest. De inkomsten waren iets hoger dan begroot, terwijl de uitgaven veel 
lager uitvielen. Relatief weinig geld werd uitgegeven aan opleiding van trainers  
en aan aanschaf van kleding. De baropbrengst was in 2012 weer positief mede 
door de verhoging van de tarieven in 2012. 
Het aantal leden is in 2012 met 42 afgenomen tot 342. 
Ron Deen merkt op dat de inkomsten mogelijk zullen dalen doordat er een daling 
is van het aantal leden. Antwoord bestuur: Dit klopt en heeft onze aandacht. 
Eveline Valk stelt dat ondanks de afschaffing van de korting voor wedstrijdlopers 
er toch een terugloop is in de inkomsten voor vrijwel alle disciplines. Antwoord 
bestuur: dit klopt, de reden ligt mogelijk in de afname van het aantal leden. 
 
6. Begroting voor 2013 
Suzanne Klaus vraagt waarom de begrootte inkomsten voor 2013 hoger zijn dan 
de werkelijke inkomsten in 2012. Antwoord bestuur: dit verschil is slechts klein 
en de raming is gebaseerd op de werkelijke inkomsten in 2012. Aad geeft verder 
aan dat het effect van het wegvallen van de wedstrijdloperskorting pas na de 
zomer van 2012 geeffectueerd is (en dus maar 1 cursus bedraagt) en in 2013 
meer inkomsten op zou moeten leveren. Suzanne geeft aan dat dit ook niet 
begroot was voor 2012. Cindy van Dolder vindt dat er een groot verschil is 
tussen de geraamde uitgaven van de disciplines en werkelijke uitgaven. 
Antwoord bestuur: dit klopt, de disciplines zijn allen ruim binnen hun budget 
gebleven. Cindy van Dolder vraagt waarom de portokosten zo hoog zijn. 
Antwoord bestuur: De portokosten worden voornamelijk gemaakt voor 
verzending van het clubblad. Er zal onderzocht worden of het gewenst is om het 
clubblad elektronisch aan te gaan bieden. 
 
7. Verslag van de kascommissie 
Tessa van der Linden verleent namens de kascommissie decharge aan de 
penningmeester. 
 
8. Benoeming kascommissie  
In de kascommissie van 2014 nemen plaats; Wim Bekendam en Mariette van der 
Vos. Marije Doppenberg is reserve lid. 
 
9. Bestuursverkiezing 
Willy Kinkel is tussentijds afgetreden. Zij wordt bedankt voor bewezen diensten 
en ontvangt een cadeaubon. Harry Vrieling is aftredend en herkiesbaar. Tessa 
van der Linden en Jacco van der Torre stellen zich beschikbaar als bestuurslid. 
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10. PAUZE 
In de pauze worden de uitgebrachte stemmen geteld. Harry Vrieling en Tessa 
van der Linden zijn gekozen met elk 43 stemmen, Jacco van der Torre met 41 
stemmen en twee onthoudingen. 
 
11. Stand van zaken betreffende “Nieuw Terrein”. 
Harry Vrieling geeft een update van de huidige stand van zaken m.b.t. het 
nieuwe terrein. Het meest waarschijnlijke scenario is dat het huidige terrein aan 
de Eikenlaan 255 definitief aan de AHC zal worden toegewezen, waarbij op 
termijn een deel aan de gemeente zal moeten worden afgestaan voor uitgifte 
van bedrijfsgrond. Het bestuur onderzoekt voor de nieuwbouw de mogelijkheden 
van de bouw van een grote overdekte trainingshal. De  voorlopige ramingen van 
de kosten van een trainingshal geven aanleiding tot een uitvoerige discussie met 
een groot aantal leden. Besloten wordt om een aparte ALV te beleggen op het 
moment dat toewijzing van het terrein aan de AHC definitief is en er concretere 
plannen gemaakt kunnen worden. 
 
12. Vrijwilligers bij de AHC 
Femke houdt een uitgebreid betoog over het belang van de inzet van alle 
vrijwilligers voor de AHC, dat zij allen de AHC een zeer warm hart toedragen en 
vraagt een ieder om dit in gedachten te houden wanneer er soms een onderling 
conflict ontstaat. Als attentie wordt een stressbal in de vorm van een hartje aan 
alle aanwezigen uitgedeeld. Er ontstaat een pittige discussie waarbij sommigen 
het op de agenda zetten van dit punt als betuttelend ervaren of zich persoonlijk 
aangesproken voelen, terwijl anderen het juist goed vinden dat hieraan aandacht 
wordt besteed. Het bestuur geeft aan dat dit punt niet op de agenda gezet is om 
iemand persoonlijk terecht te wijzen, maar dat zij graag zou zien dat iedereen 
elkaar met respect behandelt bij verschillen van mening of in conflictsituaties. 
 
13. Rondvraag 
Mariette van der Vos vindt de bespreking van punt 12 een raar punt om de 
vergadering mee af te sluiten. Ilonka Teuben geeft aan dat trainers van de 
Combisport weinig mogelijkheden hebben om gratis in hun discipline te trainen, 
doordat er maar een beperkt aantal cursussen is en zij zelf die lessen moeten 
verzorgen. En vraagt of daar iets mee gedaan kan worden. Het bestuur 
antwoordt dat dit ook voor andere kleinere disciplines zoals de flyball geldt en 
dat zij voor de combisport trainers geen uitzonderingspositie wil creëren. 
 
14. Sluiting 
Femke sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid. 
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Jaarverslagen van het Verenigingsjaar 2013 
 
Jaarverslag 2013 Puppy & Opvoed  
Ook het afgelopen jaar is het Opvoed team actief geweest om allerlei leuke en 
leerzame lessen voor u verzorgen. Van socialisatie, inloop, pup, opvoed 1 en 
opvoed 2 lessen. 
Elke 8 weken maken wij (cindy en aurelia van de cursusadministratie en 
ondergetekende) een nieuwe indeling waarbij we zoveel mogelijk proberen 
rekening te houden met de wensen van iedereen (zowel van cursisten als van 
instructeurs). Altijd een hele puzzel kan ik u vertellen. Veel cursisten starten met 
de socialisatie. 
De socialisatie lessen lopen altijd door, omdat wij als AHC het heel belangrijk 
vinden dat u met een pupje snel bij ons kan starten in de belangrijke leeftijd 
tussen de 8 en 12 weken.  
 
 
 
 
Socialisatie les  huisdieren 
 
 
 
 
 
Deze socialisatie lessen zijn uitgebreid met een aantal nieuwe thema`s, te weten 
zoekspelletjes en hondensport.  
Zelfs al heeft de AHC vakantie, de Opvoed biedt puppen eigenaren onze 
‘beroemde’  pups in de zomervakantie thema lessen , waarbij de thema’s 
water, de wandeling, “rare dingen “ en komen de aandacht krijgen. 
Zo blijven we puppyeigenaren lessen bieden in die o zo belangrijke 
puppyperiode. 

 
 
 
 Pups in de zomervakantie: thema water 
 
 
 
 

Nieuw dit jaar waren de huiswerkkaartjes van de puppenlessen, in een 
handig formaat aan een sleutelring, zodat u ze onderweg met uw pup bij de hand 
hebt als geheugensteuntje voor de oefeningen die in de les aangeboden werden. 
Voor de voorbereiding van onze lessen maken we gebruik van speciale 
wordpress pagina waar Johan de lessen ‘gepost’ heeft. Op deze manier zijn de 
lesschema’s ‘bij de hand’ en kunnen we onze lessen voorbereiden. 



 7 

Na de puppylessen wordt er in de Opvoed 1 lessen een basis gelegd voor het 
verdere contact tussen baas en hond, door het aanbieden van  leuke lessen 
waarbij allerlei oefeningen op speelse wijze aangeleerd worden met behulp van 
misschien wel de tunnel  of de band. 
 
 
 
 
          Spannend die tunnel                                           
 
 
 
 
 
Na de Opvoed 1 lessen komen de Opvoed 2, waarbij er hard getraind wordt 
voor het diploma Sociale Huishond oftewel SHH.   
Het afgelopen jaar deden er 53 deelnemers examen, waarvan er 46 geslaagd 
zijn een slagingspercentage van 86,8% een super resultaat!!!!!! 

 
 
 
 
 
  SHH examen 
 
 
 
 

In februari werd er een leuke workshop verzorging van de hond gegeven. 
Deze avond werd georganiseerd, omdat er door het winterweer een aantal lessen 
uitgevallen waren. We kregen voorlichting over vacht/nagel en gebitsverzorging 
in de aanwezigheid van ´model´ honden; een informatieve avond. 
De trainers volgden als nascholing een workshop contactspel  en een 
workshop motivatie. Zo doen wij weer nieuwe (les) ideeën op en worden we 
bijgeschoold om u de nodige kwaliteit in onze lessen te kunnen bieden. Tijdens 
de workshop contactspel leerden we hoe belangrijk het is om contact te 
maken/hebben met je hond als uitgangspunt voor de samenwerking die je 
tijdens de training met je hond nodig hebt. 
 
 
 
       Contactspel                                                     
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Tijdens de workshop motivatie werd onze kennis van motivatie weer eens 
opgehaald en leerden we hoe belangrijk het is om de “motivatie knop” van de 
hond te vinden, wil je de hond gemoti veerd laten worden/blijven om te leren. 
Dan is het belangrijk dat je weet  of hij spelen leuker vind dan voer en welk 
voertje/speeltje  de hond dan weer het meest leuk/ lekker vindt.  En ook in voer 
en speeltjes heeft elke hond zo zijn voorkeur. De ene hond is dol op worst en de 
andere houdt van dat ene heerlijke hondenbrokje. De ene hond vindt sjorren 
leuk, de andere rent liever achter een bal aan. Ook werden we er op attent 
gemaakt dat je om een hond gemotiveerd te houden soms ook weer eens voor 
een klein stapje moet clicken en belonen, wil de hond gemotiveerd blijven. 
Heel belangrijk is het ook dat je als baas gemotiveerd bent om te 
trainen/oefenen met je hond, want dat enthousiasme breng je over op je hond 
en zo houd je plezier in het trainen. 
Deze nascholing motiveert ons trainers dan ook weer om al deze kennis toe te 
passen in de lessen. 
Natuurlijk waren er weer leuke snuffellessen, waarvan één met als thema 
Halloween. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op dinsdag 3 december werd er alvast een themales sinterklaas gegeven, op 
5 december werd deze themales helaas afgelast, omdat de wind wel erg hard 
door de bomen waaide. 

 
 
 
 
 
 
 
Wat zit er in dat pakje?  
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Op 11 december hielden we een speciale vergadering om onze input te leveren 
voor de plannen voor de toekomst van de AHC. Er werd druk gediscussieerd over 
een aantal vragen waarbij we onze wensen en ideeën noteerden om u zo 
optimaal mogelijk  les te kunnen geven. 
Dat lesgeven doen we graag en geheel vrijwillig!!! Waarbij ik op wil merken dat 
zonder al deze vrijwilligers de AHC niet kan draaien en daarom alle vrijwilligers 
van de AHC (schoonmaak, bar, cursus- en leden administratie, clubblad, bestuur, 
onderhoudsteam) en iedereen die ik vergeten ben te bedanken voor de 
medewerking en bijdrage aan de opvoedlessen. Of het nu een mooie grasmat  en 
onderhouden terrein is of een gezellig praatje met een barmedewerker in een 
schone kantine iedereen draagt eraan bij. 
 
Namens het opvoedteam, 
 
Anita, Anneke, Aurelia, Annie, Caroline, Cindy, Eveline, Femke, Hermien, Inge, 
Ingrid, Nel, Jeffrey, Jessica, Johan, Joke, Marije, Marlies, Marry, Mirjam, Nico, 
Piet, Rolijn, Stefan, Steph, Suzanne, Wim, Yvonne en co Catharina 
 
En….. voor volgend jaar hebben we alweer genoeg plannen!!!!! 
 
 
 
 
 
 
Jaarverslag Apporteersport door Anita Metselaar 
Apporteersport blijft een groeiende sport. Bijna 50 cursisten leren door zes 
enthousiaste trainers, t.w. Wim Bekendam, Caroline van Kints, Ivon Smit, 
Marlies Kloet, Leonie van Beetz en Anita Metselaar de kneepjes van deze aparte 
tak van hondensport. 
 
Apart omdat met apporteersport het eigen initiatief van de hond juist wel op prijs 
wordt gesteld.  Bij apporteersport weet de hond het nou eenmaal vaak beter.  
Stuur een mens in het donker een bos in en die vind niks. De hond komt echter 
in korte tijd heel blij met een gevonden dummy aanrennen.  
 
In 2013 heeft het AHC apporteerteam maar liefst vier wedstrijden georganiseerd. 
 
Eén diplomadag en éen werkproef op het AHC terrein. Eén werkproef in 
samenwerking met de hondenschool in Nieuw Vennep en als afsluiting de 
teamwedstrijd weer op de AHC.  Zonder mijn team was dit niet gelukt dus 
bedankt jongens!!! 
 
Hermien vd Waal met haar Aussie Boogie is 2e geworden in de A-klasse FHN 
competitie. Zo zie je maar weer dat apporteersport voor ieder ras kruising 

http://www.hondenclub.nl/
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geschikt is! Anita Metselaar is met Hebbuz 3e geworden in de hoogste C-klasse 
FHN competitie. 
 
Ook de AHC heeft zijn eigen apporteersport competitie en seizoen 2012/2013 is 
gewonnen door Marlies Kloet met Sticker.  
 
In 2013 zijn er ruim 20 A-diploma, zo’n 12 B-diploma’s en 3 C-diploma’s 
behaald. Zijn we als AHC-ers 6x 3e, 3x 2e en 1e 1e geweest (ook nog in de 
hoogste C-klasse).  Met de teamwedstrijd is het AHC team ‘the Grazy Dog Lady’s’ 
als mooie 3e geëindigd. Al met al dus een jaar waar we weer trots op zijn. 
 
Begin maart gaan we weer beginnen met de trainingen en als het langer licht 
blijft in de avonden gaan we wederom op tournee om ook zoveel mogelijk in 
andere gebieden en terreinen te oefenen.  
 
En 2014 gaat ons nog meer brengen. Een aantal cursisten heeft een licentie 
aangevraagd en gaan in 2014 proberen een mooi diploma te behalen.  Leuk om 
te vermelden is dat de Wolfskamer, ook een vereniging die aangesloten is bij de 
FHN, apporteersport bij hun club in Huizen op wil gaan starten. Ze zijn een 
avondje langs geweest om ons te bestoken met vragen en gaan met hun honden 
een cursus meelopen om de fijne kneepjes te vinden.  Ze hebben de AHC 
gekozen omdat deze aansloot bij ook hun positieve manier van trainen en 
omgang met honden.  Altijd leuk om te horen en wie weet hebben we in 2015 
een leuke wedstrijd in Huizen.  
 
In 2014 doen we het was rustiger aan qua wedstrijden. De AHC organiseert op 
11 mei een diplomadag en op 12 oktober een werkproef. En zoals bij alle 
wedstrijden zijn we ook voor deze dagen op zoek naar vrijwilligers die willen 
helpen. Zonder vrijwilligers geen wedstrijden dus via deze weg wil ik alle helpers 
die op wedstrijden in de kou, regen en zon hebben gestaan om voor een andere 
dummy’s te verstoppen, wat te schieten en dummy’s op te gooien heel erg 
bedanken! Jullie zijn TOP! 
 
Jaarverslag Gehoorzaamheid door Anette Lens en Annie Kuijpers 
We hebben een heel goed Gehoorzaamheidsjaar gehad. 
Elke donderdagavond  worden er aan vijf verschillende GG groepen les gegeven en 
we hebben nu de beschikking over zes vaste trainers namelijk Rinske, Herma, Inge, 
Anette, Marije en Marlies en twee invaltrainers, Catharina en Carola. 
We hebben zeer gemotiveerde GG cursisten en dat kun je vooral merken aan de 
enorme opkomst bij de onderlinge AHC competitiewedstrijden, waar elke keer zo 
ongeveer 18 tot 20 deelnemers aanwezig zijn. Ook zijn er steeds veel kandidaten 
voor de GG examens en met een slagingspercentage van ongeveer 35% zijn we 
zeker niet ontevreden! 
Vorig jaar heeft de AHC drie FHN wedstrijden georganiseerd en dit jaar gaan we één 
wedstrijd organiseren. Helaas worden tegenwoordig de GG wedstrijden niet meer zo 
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goed bezocht, maar vorig jaar oktober had de AHC wel het record aantal van in totaal 
31 deelnemers! Ook in 2013 hebben de AHC-ers bij de FHN wedstrijden weer 
behoorlijk wat prijzen in de wacht gesleept. 
 
Jaarverslag Behendigheid door Willy Kinkel 
Vele cursisten op allerlei niveaus volgen de trainingen en doen mee aan landelijke 
wedstrijden. Ook zijn er veteranen en recreanten die ijverig hun rondjes lopen en 
mee doen aan de onderlinge wedstrijden.  
Dit jaar zijn we op de dinsdagavond een extra groep gestart en in de toekomst 
denken we op zowel de dinsdag als de donderdag 2 x 3 groepen te starten. 
We gaan dan een extra groep veteranen/ recreanten starten omdat deze groep 
cursisten aan het groeien is. 
Op de zaterdag trainen de instructeurs regelmatig met elkaar om op die manier hun 
technieken met elkaar te delen. De instructeurs volgen ook regelmatig workshops. 
Helaas heeft Yvonne van Westen in november haar taak als medecoördinator 
neergelegd. Ondergetekende Willy Kinkel blijft nu als enige coördinator het 
aanspreekpunt voor de behendigheid en is bereikbaar via 
behendigheid@hondenclub.nl. 
Begin september hebben we Kurt Vervloessem (België) bereid gevonden een 
workshop van 2 dagen te geven voor geïnteresseerde cursisten. 
We hebben nieuwe tunnels aangeschaft met antislip wat veiliger is voor de honden. 2 
oude tunnels zijn doorverkocht. Het vervangen van een aantal raakvlaktoestellen 
staat nog op het verlanglijstje. Eén kattenloop hebben we al vervangen. 
Resultaten 2013: 
Aan ACE (Agility Champigonship Europe, IFCS) in Spanje hebben meegedaan: 
- Michele Taffijn met Dinky Dutch en Clip 
- Yvonne van Westen met Murphy en Jive 
- Anne Rene van Wissen met Mirre 
- Willy Kinkel met Dani 
Aan EO (Europian Open (FCI)) in België hebben meegedaan: 
- Michele Taffijn met Dinky Dutch 
- Willy Kinkel met Dani 
Competitie resultaten zijn wat tegengevallen dit jaar: 
- Anita Metselaar met Toother behaalde een mooie 1e plaats in de klasse BMAX 
- Willy Kinkel met Dani werd 1e in de klasse CMAX 
Andere deelnemers aan de FHN competitie behaalden niet het podium, maar wel was 
er een aantal knappe prestaties wat leidde tot tussentijdse promoties. 
Resultaten van het Nederlands kampioenschap FHN: 
- Shelley de Bruin met Bailey een mooie 3e plaats in de klasse BTOY 
- Anita Metselaar met Toother 3e in de BMAX en met Hebbuz 3e in de CMAX 
Een goed jaar dus voor Anita! 
 
Het was een bewogen jaar waarin er veel FHN wedstrijden in het “hoge noorden” van 
Nederland werden georganiseerd. Hierdoor is een aantal van onze wedstrijdlopers 
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niet alleen in de FHN wedstrijden uitgekomen, maar zijn zij ook voor Cynophilia gaan 
lopen. Ook hier werden goede resultaten behaald. 
De Cynophilia competitie is in de medium C klasse gewonnen door Mariska Bon met 
Jazz.  
De instructeurs gaan komend jaar weer hun best doen om motiverende, uitdagende 
en opbouwende trainingen te verzorgen. 
De cursisten wensen we, samen met hun hond, hierbij veel plezier 
 
Jaarverslag Combisport door Jenny Smith 
Momenteel trainen zo’n 35 combinaties CombiSport bij de AHC, verdeeld over de 
dinsdag en donderdag avond. Het aantal cursisten blijft redelijk constant. 
Gelukkig konden we ook in 2013 ook weer rekenen op het vaste trainersteam t.w.: 
Anita Dobbe, Piet van den Elshout, Nel van Goozen, Ilonka Teuben en Jenny Smith. 
En kunnen we regelmatig terugvallen op onze invaltrainers Suzanne Klaus en Arie 
Schild. 
 
Ook dit jaar hebben de AHC’ers weer goed gepresteerd bij de landelijke wedstrijden. 
In de debutanten klasse is Tineke van den Dool-Slingerland Nederlands kampioen 
geworden 
In de A klasse was er een 2e plaats op het NK en een 1e plaats in de competitie voor 
Jenny Smith met Kessie. De C klasse kende dit jaar zowel een Nederlands Kampioen 
als een Competitiewinnaar, Jan-Paul van Es met Skippy. En bij de Veteranen 
behaalde Suzanne Klaus met Chasin’ een 1e plaats op het NK en een 2e plaats in de 
Competitie. En werd Jan-Paul van Es met Jolene zowel op het NK als in de Competitie 
3e. 
Kortom hulde voor de AHC lopers!! 
 
In 2013 zijn er door de CombiSport nieuw “slalompalen” aangeschaft voor de 
CombiSpeed. 
 
Harry Vrieling, met dank voor de inbreng van alle betrokkenen. 
Secretaris AHC  
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Jaarverslag penningmeester 2013 
 
2013 bleek weer een enorm succesvol jaar. Niet alleen op sportief gebied maar, 
wederom zou ik zo zeggen, ook financieel. 
Het batig saldo bedroeg dit jaar € 27.473 tegenover een begroting van € 11.140 
en een resultaat in 2012 van € 22.807 zoals blijkt uit deze samengevatte cijfers. 

Budget 2013 2013 2012

TOTAAL INKOMSTEN 61.675         68.420      60.924      

TOTAAL KOSTEN -50.535        -40.947     -38.117     

RESULTAAT 11.140          27.473       22.807       
 

Hogere inkomsten en lagere of slechts gering hogere kosten zijn de ingrediënten 
van de verschillen. 
De hogere inkomsten vinden hun oorzaak in de stijging van de contributie- en 
lesgelden zoals uit de grafiek blijkt. 

 
Voor de lesgelden was er dit beeld: 

 
Niet alleen een toename in leden maar ook een doorstroming naar de diverse 
disciplines (helaas blijft flyball hierin achter) is hieraan debet. 
Het resultaat van de bar was wederom positief en droeg in geringe mate bij aan 
het eindresultaat. Omdat echter de kantineomzet niet tot de hoofdactiviteiten 
behoort mag men tevreden zijn met deze bijdrage. In cijfers en beeld: 

 -
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 10.000

 15.000

 20.000

 25.000

 30.000

 35.000

 40.000

 45.000

Budget 2013 2013 2012 2011

Lesgelden

Contributies

Budget 2013 2013 2012 2011
OPVOEDING 13.500            15.950         12.579      12.125      
GEHOORZAAMHEID 2.500              2.889           2.432        3.797        
BEHENDIGHEID 8.250              7.160           5.700        6.540        
FLYBALL 500                480             400          350          
APPORTEERSPORT 2.500              2.805           2.280        2.173        
COMBISPORT 2.000              3.053           2.233        2.075        

29.250                       32.336                  25.623             27.059             
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Het vermogen van de vereniging steeg tot € 241.490. Een bedrag dat nagenoeg 
alleen bestaat uit spaartegoeden op de bank, te weten € 232.000. Een bedrag 
dat inmiddels is opgelopen tot € 236.000. 

 
Deze financiële positie zal in 2014 naar verwachting oplopen tot minimaal  
€ 240.000. 
  

Resultaat bar

Budget 2013 2013 2012 2011

Omzet 10.000                  11.521             11.190             11.233             
Kosten 9.000                    7.983               7.642               11.457             

Resultaat 1.000                    3.538               3.548               -224                 
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Balans per 31 december 2013 

 
  

2013 2012 2011

Eigen vermogen 194.017        171.209        149.760        
Resultaat boekjaar 27.473          22.807          21.448          
Reserve nieuw terrein 20.000          20.000          20.000          

VERMOGEN EN RESERVES 241.490         214.016         191.208         

OPBOUW VAN HET VERMOGEN

Verenigingsgebouw 6.806            -                  -                  

VASTE AKTIVA 6.806             

RABO-bank 3355.73.045 16                2.779            3.183            
RABO-bank 1593.18.084 159              353              7                 
RABO telerekening 3016.326.728 232.000        208.000        185.000        
ING-bank 4029361 2.389            3.121            2.212            
Kas 533              930              1.220            
Kruisposten 250              250              350              

LIQUIDE MIDDELEN 235.347         215.433         191.972         

Te ontvangen contributies 560              405              495              
Vooruitbetaalde kosten 474              223              587              

VORDERINGEN EN VOORUITBETAALDE KOSTEN 1.034             628                 1.082             

Spaarpot fooien vrijwilligers bar -1.407          -2.045          -1.846          
Tussenrekening licenties -290             -                  -                  

SCHULDEN -1.697            -2.045            -1.846            

TOTAAL 241.490         214.016         191.208         
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Resultatenrekening 2013 

 
Begroting 2014 

Budget 2013 2013 2012 2011

INKOMSTEN

Contributies 7.500           8.220        7.265        8.384        
Lesgelden 29.250         32.336       25.623       27.059       

Inkomsten 
hoofdactiviteit           36.750        40.556        32.888        35.443 

Omzet kantine 10.000         11.521       11.190       11.233       
Wedstrijdresulaten 2.925           2.813        3.207        4.139        

Inkomsten 
secundaire 
activiteiten           12.925        14.334        14.397        15.372 

Verhuur 9.500           9.663        10.246       9.845        
Rente bank 2.000           2.436        2.324        1.998        
Overige inkomsten 500             1.431        1.069        617           

Overige inkomsten           12.000        13.530        13.639        12.460 

TOTAAL INKOMSTEN 61.675         68.420      60.924      63.275      

KOSTEN

Opvoeden -2.155         -4.263       -717         -698         
Gehoorzaamheid -190            -81           -388         -15           
Behendigheid -3.780         -2.649       -1.735       -931         
Flyball -530            -25           -18           -68           
Apporteren -1.130         -271         -336         -788         
Combisport -550            -940         -277         -68           

Kosten disciplines           -8.335        -8.229        -3.471        -2.568 

Kosten inkoop kantine -9.000         -7.983       -7.642       -11.457     
Huisvestingskosten -13.100        -13.959     -12.532     -11.666     
Kosten clubblad -5.200         -4.289       -4.740       -4.577       
Evenementen en 
clubdagen -5.000         -1.618       -4.446       -4.433       
Secretariaats- en 
overige kosten -9.900         -4.869       -5.286       -7.126       

Kosten hoofd- en 
secundaire 
activiteiten         -42.200      -32.718      -34.646      -39.259 

TOTAAL KOSTEN -50.535        -40.947     -38.117     -41.827     

RESULTAAT 11.140          27.473       22.807       21.448       
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Budget 2014 2013

INKOMSTEN

Contributies 8.500           8.220        
Lesgelden 31.330         32.336       

Inkomsten 
hoofdactiviteit           39.830        40.556 

Omzet kantine 12.000         11.521       
Wedstrijdresulaten 2.570           2.813        

Inkomsten 
secundaire 
activiteiten           14.570        14.334 

Verhuur 2.500           9.663        
Rente bank 2.500           2.436        
Overige inkomsten 1.250           1.431        

Overige inkomsten             6.250        13.530 

TOTAAL INKOMSTEN 60.650         68.420      

KOSTEN

Opvoeden -2.030         -4.263       
Gehoorzaamheid -30             -81           
Behendigheid -4.180         -2.649       
Flyball -480            -25           
Apporteren -1.130         -271         
Combisport -130            -940         

Kosten disciplines           -7.980        -8.229 

Kosten inkoop kantine -8.500         -7.983       
Huisvestingskosten -17.000        -13.959     
Kosten clubblad -150            -4.289       
Evenementen en 
clubdagen -3.200         -1.618       
Secretariaats- en 
overige kosten -5.750         -4.869       

Kosten hoofd- en 
secundaire 
activiteiten         -34.600      -32.718 

TOTAAL KOSTEN -42.580        -40.947     

RESULTAAT 18.070          27.473       
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Stem formulier 
Algemene Leden Vergadering 

 
NB Dit formulier dient u alleen te gebruiken als u niet op de ALV 
aanwezig kunt zijn 
 
Statuten : Artikel 12 
3 Stemming over personen is bij volmacht mogelijk. Het lid dient zijn stem schriftelijk 

uiterlijk 1 week voor de vergadering uit te brengen bij een door het bestuur aan te 
wijzen onafhankelijk persoon. 

 
Het bestuur heeft dit jaar Cindy van Dolder en Aurelia Schoonenboom aangewezen 
als onafhankelijk gevolmachtige personen (elke dinsdag en donderdag aanwezig op 
de AHC in de functie van cursusadministartie opvoed). U kunt uw stem kenbaar 
maken door het onderstaande in het bijzijn van Cindy of Aurelia in te vullen én te 
ondertekenen. Uw stem dient uiterlijk één week voor de ALV binnen te zijn, dus vóór 
12 maart 2014 
 
Bestuursverkiezingen 2014 
 
Naam lid:    _______________________________ 
 
Lidmaatschapsnummer :  _______________________________ 
 
 
 
Aad Grootendorst   � Voor � Onthouding 
 
 
Handtekening Volmachtgever   Handtekening Gevolmachtigde 
 
 
 
 
Datum :      Datum :  

 
 
NB Dit formulier dient u alleen te gebruiken als u niet op de ALV 
aanwezig kunt zijn 
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Tot 19 maart 
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