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Notulen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Alphense Honden Club 

die gehouden werd opwoensdag 21 maart 2018 in de kantine van de AHC aan de 

Eikenlaan 255 te Alphen aan den Rijn. 
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Notulen Algemene Leden Vergadering d.d. 21-03-2018 

 

Aanwezig: 73 leden  

Afwezig met kennisgeving: Nel v Goozen, Stefan Gielliet, Hilde Kosto.  

 

Verslag: Susanne Lamberts 

 

1. Opening 

Femke opent de vergadering om 20:05 uur. 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken  

Ingezonden stuk m.b.t. samenwerking met commerciële hondenscholen door 

Nita Kraan (het volledige ingestuurde stuk is te vinden in bijlage A)  

 

Is het voor de Alphense Hondenclub noodzakelijk of gewenst derden in 

staat te stellen om het door de AHC gehuurde complex te gebruiken voor 

lessen, trainingen en/of wedstrijden?  

 

1.Noodzaak (kunnen en willen wij als AHC een volledig aanbod geven en/of 

hebben we de financiële ondersteuning nodig?) 

2.Wenselijk (andere tijden of aanvullende lessen) 

 

Randvoorwaarden: 

1.Cursusaanbod (aanvullend, geen kopie van elkaar) 

2.Tarieven (duurder mag, goedkoper niet) 

3.Evenwichtige afspraken tussen betrouwbare partners  

 

Nita heeft het dit stuk geschreven naar aanleiding van de uitnodiging voor de 

ALV en de reacties die op Facebook kwamen. Nita vond het jammer dat het stuk 

niet helemaal is ingebracht en dat niet iedereen dit heeft kunnen lezen voor de 

ALV. De mening van de leden zou dan minder beïnvloedt worden door andere.  

Bestuur: Ingezonden stukken worden met ALV medegedeeld en niet door het 

bestuur doorgestuurd naar de leden. Het stuk zit bij deze notulen ter inzage.  

 

Mededelingen  

* De activiteiten van de evenementencommissie waren: Clubdag, halloween 

snuffelles en helaas was de soepwandeling in de soep gelopen. Dit jaar zal de 

clubdag op 26 mei gehouden worden, waarbij ook weer een titersessie wordt 

georganiseerd.  

 

* Privacy wetgeving: Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) gaat in 

op 25 mei. Organisaties moeten hiervoor een stappenplan doorlopen, aangezien 

er ook eisen aan verenigingen worden gesteld. De leden moeten hiervan op de 

hoogte gebracht worden. De toestemming voor het gebruiken van de gegevens 

van een lid wordt verkregen bij het inschrijven van een nieuw lid door de 
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volgende zin onder het inschrijfformulier toe te voegen: Met het ondertekenen 

van dit formulier geeft u de AHC toestemming om uw gegevens te gebruiken bij 

de ledenadministratie. Op verzoek kunnen wij inzage verlenen in de opgeslagen 

lid gegevens, dit wordt gedaan door de ledenadministratie. De gegevens worden 

niet doorgestuurd naar externe partijen en binnen de AHC hebben alleen de 

personen die de gegevens vanuit hun functie in moeten zien toegang. 

 

Jan Paul: Iemand wilde zijn gegevens van de site af hebben i.v.m. privacy, hoe 

gaan we daar mee om? Bestuur: Het zijn in principe geen privacygevoelige 

gegevens die worden gebruikt voor de felicitaties ed. Willy: Wat wordt er precies 

bedoeld met gebruiken. Bestuur: Gebruiken is inderdaad niet het goede woord, 

wij zullen het juiste woord opzoeken en in het huishoudelijke regelement op de 

juiste manier vermelden. Willy: Kunnen leden aangeven dat ze niet willen dat 

gegevens gebruikt worden op de site? Bestuur: Leden kunnen aangeven dat het 

verwijderd moet worden en het komt ook in het huishoudelijke regelement te 

staan.  

 

* Aanpassing huishoudelijke regelement i.v.m. Privacywetgeving 

Het volgende artikel wordt toegevoegd: Ieder lid geeft de Alphense Hondenclub 

toestemming om naam en mailadres te delen met vrijwilligers om op de hoogte 

gehouden te worden met nieuwsbrieven en andere relevante mededelingen 

betreffende de Alphense Hondenclub. Afmelden hiervoor kan geschieden via een 

mail naar ledenadministratie@hondenclub.nl 

 

* Aanpassing huishoudelijk regelement i.v.m. bekleden functie bij andere 

verenigingen  

Onder het kopje bestuur wordt het volgende artikel toegevoegd: De 

bestuursleden zullen, zonder het bestuur daarvan in kennis te stellen, geen 

functie bekleden bij een andere vereniging, club of daarmee gelijk te stellen 

organisatie op het gebied van de hondensport.  

 

* Contributie 

Alle facturen gaan in maart verstuurd worden. Nieuwe leden betalen van 1 

januari tot 1 juli het volledige bedrag en vanaf 1 juli tot 31 december het halve 

bedrag voor de contributie. In 2018 zal er een overgangsregeling zijn en wordt 

de contributie verrekend. Opzeggingen moeten voor 1 januari gedaan worden. 

De gezinsleden regeling komt te vervallen.  

 

Mariette: Het zou zonde zijn als er partners geen lid meer willen zijn, vanwege 

het tarief (afschaffen gezinsleden). Bij de gezinsleden waar we twijfel over 

hebben of deze gezinslid zijn kunnen we het vragen. Harry: Moeten de goede nu 

onder de slechte lijden, omdat er soms misbruik van werd gemaakt? Catharina: 

Kan dit besluit heroverwogen worden? Want mensen willen graag samen trainen 

en dat stimuleer je niet op deze manier. Bestuur: We zullen dit besluit 

mailto:ledenadministratie@hondenclub.nl


 4 

heroverwegen en met de volgende vergadering bespreken, vervolgens zal dit aan 

jullie teruggekoppeld worden.  

 

*Verhogen examengelden  

Een examen kost de AHC nu geld door de verplichte afdracht naar de FHN, de 

presentie voor de keurmeesters en dogmiles voor de helpers. Examengelden 

worden daarom verhoogd van €16,50 naar €19,50. De examens van 7 april zijn 

nog €16.50, na 7 april zal dit verhoogd worden.  

 
3. Notulen Algemene Leden Vergadering d.d. 16 maart 2016 (is bij deze 

stukken toegevoegd) 

Mariette: In de vorige vergadering is medegedeeld dat Happy Dog de nieuwe 

sponsor is en de trainers kleding krijgen, hoe zit dat nu? Bestuur: De kleding is 

besteld.  

 

Mariette: Er werd ook gesproken over een sessie door een externe, maar zijn er 

na die sessies (van Margreet) nog dingen gedaan. Bestuur: De punten die daar 

uit zijn gekomen zijn onderhanden. Met het bestuur zijn er ook nog 2 sessies 

geweest, waaruit een jaarplan, 3 jarenplan en 5 jarenplan zijn gekomen. Elk jaar 

kijken we welke punten behandeld kunnen worden. Het traject met Margreet is 

afgerond, maar het bestuur gaat hier wel mee verder. 

 

Mariette: In de notulen van de vorige keer staat vermeld dat in het regelement 

wordt opgenomen dat dogmiles automatisch vervallen als iemand geen lid meer 

is, is dit al gebeurd? Bestuur: Dat hebben we nog niet opgenomen in het 

regelement. 

 

Mariette: Bestuur zou de vergaderingen openbaar gaan maken na de vorige ALV. 

Bestuur: Hier hebben we ook nog niet naar gekeken. Sommige onderwerpen zijn 

wat lastiger om openbaar te maken, de actielijst zou misschien wel openbaar 

gemaakt kunnen worden. Mariette: We moeten eigenlijk wel twee notulen 

maken, zodat de leden weten wat er speelt.  

Bestuur: We kunnen een item maken waarin heel kort beschreven wordt wat er 

is besproken (zoals alleen de agendapunten en/of besluitenlijst). Deze wordt op 

de website gepubliceerd. 

 

4. Jaarverslag van het verenigingsjaar 2017 

De AHC bleek in 2017 de beste FHN hondenschool te zijn geweest bij Apporteren 

en Combisport. Gehoorzaamheid was op een mooie tweede plaats geëindigd en 

de behendigheid op een derde plaats. 
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Rond de kerst hebben wij een enquête afgenomen bij de leden, waaruit de 

volgende weetjes kwamen: 

- 35% van de mensen wil gewoon gezellig trainen, 26% wil trainen om een 

gehoorzame hond te hebben en 23% wil graag meedoen aan wedstrijden; 

- 75% is tevreden met het behaalde resultaat in de cursus en 14 % vond het 

resultaat zelfs heel goed;  

- 68 % vindt de manier van lesgeven goed en 21% vindt het voldoende; 

- 46 % van de bevraagde was al vrijwilliger, 18 % wilde incidenteel wel benaderd 

worden en 31% wilde geen vrijwilliger zijn. 

 

Eline: Misschien handig om aan de trainers te vragen of ze aan de cursisten 

willen vragen om de enquête in te vullen, dan zullen de leden het sneller 

invullen.  

Steph: We zouden het aan het einde van de cursusperiode kunnen doen, met de 

uitnodiging van de nieuwe cursus. De mensen in de discipline krijgen hem 1x per 

jaar en de opvoed zou het wat vaker kunnen doen. We kunnen de vragen 

aanpassen aan de opvoedcursus dat alle takken worden meegenomen. 

Catharina: Een tip, mail even naar de co’s dat de enquête eraan komt, zodat de 

trainers in werking gesteld kunnen worden.  

 

De beginstand van de dogmiles was 1311 en er zijn er 137 uitgeven en 85 

ingewisseld, daarom blijven er 1363 over.  

 

Alle vrijwilligers, trainers, coördinatoren, cursisten, wedstrijdlopers en het 

bestuur worden bedankt voor hun inzet het afgelopen jaar.  

 

6. Verslag van de kascommissie 

Kees en Willem hebben de kascommissie gedaan en zijn akkoord. 

 

7. Jaarverslag van de penningmeester over 2016 (uitgebreid verslag in 

bijlage B) 

Johan besloten te stoppen als penningmeester, Nelly zal deze taak gaan 

overnemen. 

In 2017 hebben we wel winst gemaakt al was het minder dan de jaren daarvoor.  

Er werden dit jaar ook minder wedstrijden georganiseerd en dit zorgt ook voor 

een lager resultaat.  

 

De opvoed is dit jaar de discipline die de meeste inkomsten genereerd. De omzet 

van de bar nam ook af doordat er minder wedstrijden georganiseerd werden, 

maar Marjon weet goedkoop inkopen te doen waardoor er wel een goed resultaat 

uitvloeit.  

De club van 50 is dit jaar niet heel hard gestegen. Anita: We hebben extra 

trainingen gedaan bij de apporteersport t.b.v. de nieuwbouw wat €250 heeft 

opgeleverd, maar die zie ik niet terugkomen bij de opbrengsten voor de 
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nieuwbouw. Johan: Deze zijn dan bij het resultaat van het apporteren gekomen, 

dit moet gecorrigeerd worden.  

Mila: Hoe komt het dat Flyball geen inkomsten heeft? Eveline: Dat is een 

miscommunicatie.  

Harry: Zitten we nog bij de Rabobank. Johan: Ja, maar de aanvragen van de 

financiering lopen wel via de ABN, dan zullen de betaalrekening ook naar de ABN 

gaan.  
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We hebben de terugloop in het resultaat wel voorzien. In de budgetten maken 

we een verwachting van de wedstrijden, cursussen ed. en die bleek wel reëel te 

zijn.  

Harry: Het is wel een hele duidelijke neerwaartse trend. Yvonne: Wordt er ook 

gekeken naar de oorzaken? Bestuur: Ja, er wordt ook gekeken waar het allemaal 

mee te maken heeft, zeker met de nieuwbouw is het belangrijk om deze analyse 

te doen.   

 

Ron: Het financiële overzicht zat niet bij de uitnodiging. Kan deze nog verstuurd 

worden zodat we het nog rustig kunnen doornemen? 

Bestuur: Ja, de stukken zaten inderdaad niet bij de uitnodiging en zullen met de 

notulen verstuurd worden 

 

We hadden in 2017 283 leden ten opzichte van 322 in 2016. We hebben dit jaar 

wel alle sponsoren uit het ledenbestand gehaald. We hebben 283 leden waarvan 

13 leden zonder hond, 61 vrijwilliger en trainend, 134 trainend en geen 

vrijwilliger, 75 niet actieve leden.  

 

8. Begroting 2018 

Johan heeft de begroting van 2018 niet gemaakt, de nieuwe penningmeester zal 

dit samenstellen en daarna publiceren op de website. 

 

9. Benoeming kascommissie  

Willem Marcussen en Wim Bekendam zullen de nieuwe kascommissie zijn. Kees 

Snippe is het reserve lid van de kascommissie en Annemarie Rijneveld geeft ook 

aan de kascommissie te willen doen.  

 

10. Bestuursverkiezingen* 

Johan en Martin zijn aftredend en niet herkiesbaar. Marry is kiesbaar als 

bestuurslid en Marjon en Femke zijn aftredend en herkiesbaar als voorzitter.  

Marry wordt gekozen met 41 voor en 26 onthoudingen. Femke wordt gekozen tot 

voorzitter met 61 voor en 18 onthouding ten opzichte van Marjon met 27 voor en 

26 onthoudingen.  

 

11. Pauze 

 

12. Stand van zaken betreffende nieuwbouw 

De grootste zaken die geregeld moesten worden waren de contracten met de 

gemeente. Iemand heeft gekeken naar het contract met de gemeente en daar 

kwam eigenlijk één ding uit: dat we een huurcontract hebben voor onbepaalde 

tijd (opzegbaar per jaar) en een lening aangaan van 20 jaar. Nieuwe bestuur 

gaat het plan nog een laatste keer bestuderen en dan de acties hiervoor 

uitzetten. Ook zal er een gesprek met de gemeente gepland worden voor het 

tekenen van alle papieren.  
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Eline: Waarmee gaan we akkoord met de gemeente mbt de opzegtermijn in het 

contract? De gemeente moet ons de grond toewijzen, zodat we niet het risico 

lopen dat we weg moeten van het terrein.  

Willy: Martin, ga je je nog bezig houden met het bestuur? Martin: Nee, de 

vereniging moet dit op kunnen vangen en als dit niet kan dan kunnen we de 

nieuwbouw niet realiseren. Afgelopen week hebben we wel twee mensen 

gesproken die het over kunnen nemen. Beide zijn geen lid van de club, maar 

aangedragen door een lid. 

 

13. Huldiging FHN kampioenen  

 

14. Rondvraag 

Mariëtte, namens Letta: Waarom is Happy Dog bij Zooplus goedkoper dan via de 

site van de AHC? Bestuur: Omdat Zooplus een Duitse site is. We hebben het hier 

ook over gehad met de sponsor, maar ze gaan dit niet aanpassen. 

 

Nita: Hoe zit het met vrijwilligers en verzekerd zijn tijdens een FHN wedstrijd? 

Bestuur: Wij organiseren de wedstrijd en daardoor zijn de vrijwilligers verzekerd.  

 

Steph: Je kan onthouden en voor stemmen, waarom niet nee stemmen? 

Bestuur: Omdat dit landelijk ook zo geregeld is. Mag je wel voor jezelf stemmen? 

Bestuur: Ja dat mag.  

 

Ilonka: Waarom kunnen we van tevoren niet machtigen, zoals bij een landelijke 

stemming? Bestuur: We willen een onafhankelijk persoon hebben die de 

volmachten beheerd.  

 

Ilonka: Kan het bestuur nog een keer kijken naar de stemprocedure (nee 

stemmen en volmacht). Bestuur: Daar willen we best met jou over van 

gedachten wisselen. 

 

Advies Kees: Een advies voor het nieuwe bestuur, zorg ervoor dat de vereniging 

weer één wordt.  

 

15. Sluiting 

De vergadering wordt om 23:00 gesloten.  
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Bijlage A (Ingezonden stuk Nita) 

 

Ingezonden stuk ten behoeve van de algemene ledenvergadering van de AHC d.d. 21 

maart 2018 

 

De AHC en commerciële hondenscholen 

 

Inleiding en probleemstelling 

 

Afgelopen weekend heb ik reacties gelezen van leden van de AHC naar aanleiding 

van de kandidatuur van twee van onze bestuursleden voor de functie van voorzitter. 

Tot mijn verwondering lijkt dit meer op een openbare strijd via een openbare, en dus 

voor iedereen te lezen, facebook-pagina tussen voorstanders en tegenstanders van 

de samenwerking van de AHC met DogSupport. 

 

Graag zou ik deze discussie willen ontdoen van persoonlijke gevoelens van diverse 

leden en hier een meer beleidsmatig vraagstuk van willen maken: 

 

Is het voor de Alphense Honden Club noodzakelijk of gewenst derden in 

staat te stellen om het door de AHC gehuurde complex te gebruiken voor 

lessen, trainingen en/of wedstrijden? 

 

1: Noodzaak 

Het eerste deel van het vraagstelling is de belangrijkste, namelijk de 

noodzakelijkheid. Als wij als AHC in staat zijn om aan de belangrijkste behoeften van 

onze leden te voldoen en wij financieel zonder overige inkomsten kunnen, dan 

kunnen we prima zonder concurrent. Een samenwerking is dan niet nodig en we 

houden het overzichtelijk. 

 

Maar kunnen en willen wij als vereniging met de huidige vrijwilligers wel een 

compleet aanbod leveren? Ik vraag mij dit af en uit mijn persoonlijke ervaring en 

waarnemingen meen ik vast te moeten stellen dat dit niet het geval is. 

 

Daarnaast spelen ook financiën een rol. De AHC bouwt aan een nieuw complex en 

afhankelijk van de financiering hiervan zal dit leiden tot gelijke of hogere jaarlasten. 

Mijn echtgenoot is in 2012 betrokken geweest bij de ontwikkeling van een nieuw 

tennispark samen met zijn tennisvereniging en hierbij was het bijvoorbeeld 

belastingtechnisch fijn, dat naast zijn tennisvereniging ook anderen van het terrein 

gebruik maakten. Zonder de anderen was dit project niet financierbaar geweest. 

 

Het gebruik van het complex door derden, waaronder dus commerciële 

hondenscholen, levert de volgende voordelen op: 

1. Huuropbrengst op tijden, dat de AHC zelf geen gebruik maakt van het terrein; 

2. Baromzet tijdens het gebruik door de commerciële hondenscholen; 

3. een theoretisch fiscaal voordeel. 
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Het is aan het bestuur van onze club om de noodzakelijkheid van het gebruik door 

derden vast te stellen. Als het uit organisatorisch of financieel oogpunt noodzakelijk 

is om commerciële partijen toe te laten, dan is dit het uitgangspunt. 

 

2: Wenselijkheid 

Maar zelf als het niet noodzakelijk zou zijn, kan een samenwerking wel gewenst zijn. 

De AHC kan niet voorzien in de behoefte om op andere tijdstippen, dan dat ze nu 

doet, trainingen te verzorgen. Bijvoorbeeld op vrijdagmiddag en zaterdagochtend 

blijkt er behoefte aan trainingen bij hondenbezitters van Alphen en omstreken en een 

aantal leden van de AHC. Zij pakken deze mogelijkheid aan om extra te trainen. 

Daarnaast biedt samenwerking met commerciële partijen de mogelijkheid tot 

trainingen die de AHC niet in haar pakket heeft. Het terrein wordt verhuurd op uren 

dat de AHC er geen gebruik van maakt wat inkomsten oplevert. Situaties waar 

samenwerking met een commerciële partij gewenst is. 

 

Randvoorwaarden 

Als onze vereniging dan tot de conclusie komt dat er sprake is van noodzakelijkheid 

of wenselijkheid, dan volgt volgens mij de volgende vraag. Hoe komen we tot een 

gezonde samenwerking? Wat we niet willen, is dat de commerciële hondenschool 

(alleen maar) een concurrent van de vereniging wordt. Met andere woorden, de 

school moet aanvullend zijn op onze activiteiten. 

 

Welke randvoorwaarden zijn voor ons van belang? 

 

Het cursusaanbod 

 

Het cursusaanbod van de school moet geen kopie zijn van het aanbod van de AHC. 

Om dit te kunnen beoordelen, zal het bestuur samen met de verschillende 

trainerssecties moeten vaststellen welk aanbod wij wel leveren en belangrijker nog, 

welk aanbod wij niet structureel willen en kunnen leveren. Met de commerciële partij 

zal dan kunnen worden afgesproken dat zij haar programma zodanig aanpast dat het 

structurele aanbod geen gevaar loopt. 

 

De cursusvoorwaarden 

 

Er moet een gezonde verhouding zijn tussen de door de commerciële partij te 

hanteren tarieven en het lesgeld, dat de AHC aan haar leden berekent. Duurder mag, 

maar goedkoper niet…. 

 

Zakelijke voorwaarden 

 

Het bestuur moet, onafhankelijk van de persoon van de commerciële partij, 

vaststellen tegen welke condities het terrein gebruik mag worden en door wie. 

 

 



 11 

Gestructureerde samenwerking 

Het bestuur heeft reeds ingestemd met het gebruik van ons terrein door commerciële 

partijen en dan is het aan het bestuur om hier een goede invulling aan te geven en 

niet aan individuele leden of trainers. De AHC moet een betrouwbare partner zijn 

voor haar leden, de trainers en commerciële partijen, waarmee zij samenwerkt. Dit is 

niet makkelijk, maar met een goede voorbereiding en gestructureerd overleg, zowel 

met haar vrijwilligers als met commerciële partijen waarmee zij samenwerkt, is het 

zeker mogelijk. 

 

Geven en nemen, een betrouwbare partner 

Tot slot moeten wij ons realiseren dat het in het leven altijd een kwestie is van geven 

en nemen. Zoals in elke relatie zullen er plussen en minnen zijn en moet er sprake 

zijn van evenwichtige afspraken tussen betrouwbare partners. Toezeggingen doe je 

pas als je er goed over hebt nagedacht en als je eenmaal iets heb toegezegd, dan 

kom je deze toezegging na. 

 

Als wij als AHC geen betrouwbare partner zijn, dan zal zelfs de beste partij niet met 

ons willen samenwerken en uiteindelijk elders emplooi vinden. 

 

Met vriendelijke groet, 

Katwijk, 21 februari 2018 

Angenita Kraan- Haitsma 
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Bijlage B (cijfers 2017) 

 

1. Balans  
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2. Resultaat  
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3. Inkomsten  
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4. Uitgaven  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
5. Resultaat bar 
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6. Extra inkomsten t.b.v. nieuwbouw  

 
 


