ALV
AHC
Uitnodiging en stukken ten behoeve van de jaarlijkse algemene ledenvergadering
van de Alphense Honden Club te houden op donderdag 13 maart 2019, aanvang
20:00 uur in de kantine van de AHC aan de Eikenlaan 255 te Alphen aan den
Rijn.

Uitnodiging en Agenda
Geacht lid van de Alphense Honden Club,
Hierbij nodigen wij jou uit om onze jaarlijkse algemene ledenvergadering bij te
wonen. Deze vindt plaats op woensdag 13 maart 2019, aanvang 20:00 uur in de
kantine van de AHC aan de Eikenlaan 255 te Alphen aan den Rijn. Je zult onder
andere geïnformeerd worden over de stand van zaken met betrekking de
nieuwbouw en wijzingen die doorgevoerd gaan worden. Verder zijn er de
jaarlijkse bestuursverkiezingen en je krijgt inzage in en een toelichting op de
financiële stukken.
Wij hopen je te verwelkomen op woensdag 13 maart 2019.
Zoals in artikel 12 van de gewijzigde statuten is opgenomen is schriftelijke
stemming bij volmacht mogelijk. Het daarvoor benodigde volmachtformulier
vind je als laatste pagina van dit document!
Het bestuur van de AHC
Agenda Algemene Leden Vergadering 13 maart 2019:
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen Algemene Leden Vergadering d.d. 21 maart 2018 (is bij deze stukken
toegevoegd).
4. Jaarverslag van het verenigingsjaar 2018 (is bij deze stukken toegevoegd)
5. Jaarverslag van de penningmeester over 2018 (is bij deze stukken gevoegd)
6. Begroting 2019
7. Verslag van de kascommissie en benoeming kascommissie
8. Tarieven lesgelden en contributie
9. Toekomstvisie Alphense Hondenclub
10. Bestuursverkiezingen*
11. Pauze
12. Stand van zaken betreffende nieuwbouw
13. Huldigen kampioenen
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 herkiesbaar: Susanne
Aftredend en niet herkiesbaar: Nelly
Kiesbaar: Steph

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 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 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.
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 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.
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.
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.

Jaarverslagen van het Verenigingsjaar 2018
Pup en Opvoed
Aan de basis van ieder evenwichtig hondenleven staat een gedegen opvoeding. Met een hond die
weet hoe hij zich moet gedragen kun je immers overal terecht. Hij wordt vaak een graag geziene gast
op allerlei plekken en gelegenheden. En daar heeft iedereen profijt van: de ‘baas’, de omgeving en
zeker ook de hond.

Onze sectie Opvoeden zet zich elk jaar weer in om bazen en honden uit Alphen en ruime omstreken
in de gelegenheid te stellen om deze basis samen op te bouwen.
Ons team bestaat uit trainers, assistent trainers, aspirant trainers, de dames van de administratie en
coördinatoren. En omdat Opvoeden een aanloop geeft naar een gehoorzame hond werken we nauw
samen met de sectie Gehoorzaamheid. We wisselen trainers uit en profiteren van elkaars kennis en
kunde op verschillende vlakken. Ook de Gedragstrainers die zich inzetten voor onze leden werken
nauw met ons samen.
Al deze mensen zetten zich vrijwillig in voor onze club en onze leden. En daarvoor wil ik hen bij dezen
weer bedanken voor een jaar vol inzet, inspiratie, discipline, enthousiasme en plezier.
Bedankt: Anita Dobbe, Anette Lens, Anneke den Hertog, Annie Kuijpers, Caroline van Kints, Catharina
van Klaveren, Claudia Postma, Eveline van den Broek-Valk, Femke Couvee, Janet de Zeeuw, Jessica
Nies, Johan Manting, Lisette Mullink, Marcella Winkel, Marlies Kloet, Marry Hilders, Mila Binnekamp,
Mirjam van Efferen, Natalya Rijk, Nelleke Slingerland, Nel van Goozen, Silke Kamerbeek, Susanne
Lamberts, Suzanne Klaus en Yvonne Zandvliet.
In 2018 heeft dit team namens Opvoeden 200 cursisten begeleid, 390 uren training gegeven, 6 uren
nascholing gevolgd, 6 examens en 2 Snuffellessen georganiseerd en 2 maal de Zomerpups en
Zomerpret in de zomervakantie gedraaid. Voor de administratieve uren kunnen we tenminste 468
uurtjes noteren. Een discipline als de onze brengt veel mailwerk met zich mee op het gebied van
planning, inschrijvingen en communicatie met trainers en cursisten.
Het is werkelijk wonderlijk dat al deze mensen ook nog de tijd kunnen maken om met hun eigen
hond in de weer te zijn, te werken, een gezin te draaien en ga zo maar door.
Sinds mei zijn al onze trainers weer herkenbaar voor de cursisten, want onze sponsor zorgde voor
shirts, jassen en vesten waarmee ze knap voor de dag kunnen komen. Dat is heel belangrijk, want de

cursisten die zich voor Opvoeden aanmelden zijn vaak nieuw op de club. We houden onze
cursistengroepen overzichtelijk klein, maar er zijn wél veel groepen tegelijk aan het trainen.
Door de frisse blauwe bovenkleding is meteen duidelijk bij wie je meer kunt vragen over je hond en
de club. Het is een nieuw jasje bij de vertrouwde methode: positief trainen en werken aan de band
tussen hond en ‘baas’ om hen samen een zo goed mogelijke start te geven.
Catharina en Steph
Coördinatoren Opvoeden
Apporteren
Voor apporteren was 2018 weer een top jaar!
We maken weer goede kansen voor het winnen van de FHN Bokaal apporteersport 2018. Dit wordt
pas 22 februari bekend gemaakt op de FHN jaarvergadering. En ook in de competitie en op het NK is
er goed gelopen door de AHC-ers
Competitie FHN Apporteersport 2018
B-klasse
1e plaats Eline Carton met de Golden Retriever
Jona met 406 punten
Zeker het vermelden waard is de 4e plaats van
Dennis Rijneveld met Nanook.
Met ook 399 punten net als nummer 3 maar
deze hond was jonger.
En met twee puntjes minder op een mooie 5e
plaats Caroline van Kints met Goofy
C-klasse
2e plaats Anita Metselaar met de Golden
Retriever Oeps!

En dan het NK apporteersport
A-klasse
2e plaats Annemiek Wehrmeijer met de kruising Tesza met 69 punten
3e plaats Emmy Zuidam met de labrador Fenne met 68 punten
B-klasse
1e plaats Eline Carton met de Golden Retriever Jona met 85 punten
2e plaats Dennis Rijneveld met de Golden Retriever Nanook met 79 punten
C-klasse
3e plaats Anita Metselaar met de Golden Retriever Oeps! met 74 punten
Beste van het NK en daardoor winnaar van de Wijnand Harthoorn bokaal zijn Eline en Jona
geworden. Een top prestatie dus.

Op de maandag avond is een enthousiaste groep van zo’n 30 combinaties nog steeds lekker aan het
trainen met zowel voor als na de training even bijkletsen aan de bar.
Ieder op zijn eigen manier. De ene is een echte wedstrijdloper en de andere wil gewoon een leuke
avond trainen met zijn hond. Alles kan bij apporteren zolang je maar leuk bezig bent met de hond.
De apporteersport heeft ook zijn eigen competitie. Omdat de clubdag een andere indeling heeft
gekregen en de competitie hier helaas niet meer naar voren komt wil ik de beste combinaties van
2017/2018 hieronder nog even in het zonnetje zetten. Er worden in een seizoen vier competitie
avonden georganiseerd waarvan de beste drie resultaten gelden. Op zo’n avond lopen iedere
combinatie twee diplomadag onderdelen en twee werkproeven. Iedere trainer organiseert zijn eigen
avond zodat we veel variatie in met name de werkproeven hebben.
Competitie eindstand 2017/2018
Groep niet licentiehouders / nog geen wedstrijden gelopen
1e plaats Sabine vd Velde met de kruising Bentley met 121 punten
2e plaats Brigitta den Ouden met de Oud Duitse Herder Triple met 87 punten
3e plaats Mila Binnekamp met het Markiesje Dushi met 78 punten
Groep licentiehouders / wedstrijdlopers
1e plaats Annemieke Wehrmeijer met de kruising Tesza met 145 punten
2e plaats Frank van Rijn met de Golden Amy met ook 145 punten
3e plaats Ronald van Bregten met de Labrador Noa met ook 145 punten.
Bij een gelijk aantal punten wint de jongste hond
Groep trainers / wedstrijdlopers
1e plaats Anita Metselaar met de Golden Oeps! met 174 punten
2e plaats Marlies Kloet met de Golden Hebbzu met 171 punten
3e plaats Wim Bekendam met de Border Collie Djingles met 169 punten
Clubwinnaar 2017/2018 is Anita Metselaar met Oeps!
Dan wil ik mijn apporteerteam nog even bedankt voor hun inzet in 2018.
Annemarie Rijneveld, Caroline van Kints, Marlies Kloet en Wim Bekendam als trainers.
Aurelia Schooneboom als trouwe helper. En natuurlijk Ronald van Kints, Kees en Reina Smippe die
eigenlijk altijd mijn super helpers zijn op een diplomadag en/of werkproef. Zonder vrijwilligers nog
steeds geen trainingen of wedstrijden dus super bedankt allemaal.
Apporteergroetjes van Anita M
Coördinator Apporteersport

Behendigheid
Graag wil ik beginnen met alle behendigheidstrainers te bedanken voor hun inzet als vrijwilliger voor
de AHC!
Manon Nuvelstijn-Proost is in 2018 instructeur geworden.
Suzan van Schaik moest helaas stoppen met lesgeven in 2018.
Ineke Klijn heeft helaas aangegeven per 2019 te stoppen.

Veel dank Ineke en Suzan voor al jullie hulp! Manon welkom!
Veel cursisten op allerlei niveaus volgen de trainingen en doen mee aan landelijke wedstrijden. Op
zowel de dinsdag- als de donderdagavond gaven we meerdere uren behendigheidsles.
In 2018 hebben we één landelijke wedstrijden georganiseerd onder de vlag van de FHN.
Ook in 2019 zal er 1 FHN behendigheidswedstrijd worden georganiseerd door de AHC en wel op 1
september. Veel dank alvast weer Marije Doppenberg en Nita Kraan voor de organisatie!
Ons enthousiaste instructeursteam (Wim Bekendam, Joyce van den Berg, Suzanne Klaus, Willy Kinkel,
Manon Nuvelstijn-Proost, Letta Roskam, Harry Vrieling, Phaedra van Westen, Yvonne van Westen en
Femke Wiegel) gaat in 2019 weer hun best doen om motiverende, uitdagende en opbouwende
trainingen te verzorgen.
De cursisten wensen we, samen met hun hond, hierbij veel plezier.
Valerie
Coördinator Behendigheid

CombiSport
Momenteel trainen ruim 40 combinaties CombiSport bij de AHC, verdeeld over de dinsdag en
donderdag avond. Het aantal cursisten is ten opzichte van vorige jaar gedaald.

We konden in 2018 rekenen op een hecht trainersteam bestaande uit: Nel van Goozen, Anita Dobbe,
Willem Marcussen, Arie Schild, Steph Kusters en Jenny Smith.
Bij de landelijke FHN wedstrijden heeft de AHC ook weer haar mannetje gestaan. In de debutanten
klasse behaalde Linette van Atten met Jessy een 1e plaats in de competitie en het NK. In de A klasse
werd Suzanne Klaus met Sioux 1e op het NK en met Jynxx behaalde ze in de C klasse een 3e plaats in
de competitie en een 2e plaats op het NK. In de B klasse werden Mirjam van Efferen en Dommelsch
zowel 1e in de competitie als 1e op het NK. Jessica Nies en Levi werden 2e in de competitie bij de
Veteranen, Emmy Zuidam en Fenna werden in deze klasse 3e in de competitie en op het NK.
Er zijn weer heel wat punten door de CombiSport voor de FHN bokaal verzameld!
Jenny en Anita D
Coördinator CombiSport

Gedrag en Gehoorzaamheid
Helaas neemt het aantal GG cursisten steeds meer af, met als gevolg dat er ook maar
heel weinig GG examens waren afgelopen jaar en er ook steeds minder GG
wedstrijdlopers zijn. We gaan onderzoeken of we de Gehoorzaamheid volgend jaar wat
aantrekkelijker kunnen maken door de cursussen een andere opzet te geven.

We hebben afgelopen jaar in september weer een FHN wedstrijd georganiseerd en deze
is met het hoge aantal van bijna 30 deelnemers, zeer goed verlopen.
Op de Wall of Fame komt ook dit jaar weer Jessica Nies met Dayna. Zij heeft een 3e
plaats behaald in de FHN Competitie in de GG3 klasse en een 3e plaats bij het FHN
Kampioenschap GG3.
Wij willen onze GG trainers, Anneke, Susanne, Anette, Mirjam en Nico, weer hartelijk
bedanken voor hun enorme inzet in het afgelopen jaar.
Anette en Annie

Coördinator GG

Hooper
Eigenlijk is het een halfjaar verslag, want we zijn pas in september 2018 begonnen met de nieuwe
discipline Hooperen binnen de Alphense Hondenclub met 2 hele leuke enthousiaste groepen.
Op dinsdagavond het 2de uur hebben we een groep gevorderden en op de donderdagavond het 1ste
uur een groep beginners. En we zijn aan het groeien.

Hooperen is een discipline die heel toegankelijk is voor honden van alle leeftijd en alle maten. En ook
worden er (bijna ) geen eisen gesteld aan het loopvermogen van de handler, alleen wel heel veel
gezelligheid en enthousiasme!!
Ik hoop dat we voor 2019 nog heel erg kunnen/mogen groeien, qua cursisten en trainers.
Daarom wil ik heel graag het bestuur (met name Femke en Susanne) bedanken voor de kans om met
deze discipline te starten en Herma Jansen voor het af en toe lesgeven aan de dinsdag groep.
Anette
Coördinator Hooper

Bar

Met een superteam is het ons weer gelukt om het afgelopen jaar voor jullie klaar te staan.
Warme chocomelk in de kou en talloze flesjes water in de heerlijk warme zomer.

Esther en Michel, ontzettend bedankt voor jullie inzet en de bereidwilligheid om, als het
nodig was, zonder morren diensten te ruilen met elkaar.
Marjon
Coördinator Bar
Evenementen
Vanaf deze plek willen wij alle vrijwilligers die zich hebben ingezet tijdens de clubdag, de
snuffellessen, de zomeractiviteiten en wedstrijden hartelijk bedanken!
Het was een bijzonder jaar als we kijken naar de
weersomstandigheden tijdens de evenementen. De clubdag
was flink warm, maar vol te houden in de schaduw. We
moesten eenmaal de zomerpups en zomerpret afgelasten
vanwege tropische temperaturen. Twee weken later moest
het nogmaals afgelast worden wegens storm. En de Halloween
snuffelles leek meer op zwemles. Desondanks hebben we weer
veel plezier beleefd aan alle extra activiteiten.
Na de zomer sloot een aantal zomergasten zich daarom aan bij
onze club om te komen trainen met hun hond.

Onderhoud
Het onderhoudsteam is in het voorjaar een aantal zaterdagen bezig geweest om de slootkanten aan
de AHC zijde eens goed schoon te maken. Gelukkig waren er een aantal extra handjes om al het riet
aan de kant van de politie te verwijderen, waarvoor mijn dank. Het feit blijft dat er regulier al zoveel

gedaan moet worden dat uitbreiding van het team hoog op ons verlanglijstje staat.
De gemeente heeft een aantal metingen gedaan en geconstateerd dat de containers en een aantal
lantaarnpalen niet op de juiste afstand van de weg staan. Oorzaak is een ander inzicht van de
“erfgrens”. De kans is in ieder geval groot dat er het een en ander verplaatst moet worden.
Ik wil in ieder geval iedereen die zich in 2018 heeft ingezet voor AHC hartelijk bedanken en ik hoop
dat we er in de komende tijd wat mensen bij kunnen krijgen.
Ron
Coördinator Onderhoud

Schoonmaak
Eerst wil ik alle mede-schoonmakers onwijs bedanken voor hun inzet. Met een heul klein groepje
zorgen zij ervoor dat de kantine voor zover mogelijk er fris en fruitig uitziet.

Natuurlijk hopen wij dat er meer mensen ons team komen versterken zodat we het werk beter en
eerlijker kunnen verdelen. Laten we wel zijn, jij komt toch ook graag binnen om gezellig wat te
drinken een schone kantine. Je kunt je opgeven via de site.
Inge V
Coördinator Schoonmaak
Met dank voor de inbreng van alle betrokkenen
Steph Kusters-Steinmann
Voorgesteld algemeen bestuurslid AHC

Jaarverslag penningmeester 2018

Werkelijk
Omschrijving

Budget

Winst/verlies

Verlies

Winst

Verlies

Winst

Bar
Totaal 2000-2099 Bar

8.138,31

10.597,21

8.250,00

9.300,00

€ 2.458,90

Secretariaat
Totaal 2100-2299 Secretariaat

2.322,18

4.500,81

650,00

3.250,00

€ 2.178,63

12.532,95

3.613,33

13.950,00

6.000,00

€ -8.919,62

Evenementen
Totaal 3100-3199 Evenementen

160,16

0,00

2.500,00

0,00

€

-160,16

Reclame en marketing
Totaal 3200-3299 Reclame en marketing

260,15

0,00

1.000,00

0,00

€

-260,15

1.052,41

251,10

1.000,00

0,00

€

-801,31

0,00

280,15

800,00

0,00

€

280,15

1.785,97

0,00

1.750,00

0,00

€ -1.785,97

544,95

35,52

1.050,00

0,00

€

2.033,51

11.993,80

2.415,00

15.000,00

727,02

1.654,00

865,00

2.150,00

€

4.148,78

5.606,00

4.430,00

8.300,00

€ 1.457,22

0,00

55,00

220,00

220,00

987,51

3.970,50

1.730,00

3.850,00

€ 2.982,99

606,57
9.315,45
9.315,45

2.058,50

530,00
9.330,00
9.330,00

2.400,00

€ 1.451,93

Terrein en Clubgebouw
Totaal 2300-2499 Terrein en Clubgebouw

Innovaties
Totaal 3300-3399 Innovaties
Nieuwbouw
Totaal 3400-3499 Nieuwbouw
Overig
Totaal 3800-3899 Overig
Bank
Totaal 3900-3999 Bank
Opvoed
Totaal 4000-4199 Opvoed
Gehoorzaamheid
Totaal 5000-5199 Gehoorzaamheid
Behendigheid
Totaal 6000-6199 Behendigheid
Flyball
Totaal 7000-7199 Flyball
Aporteersport
Totaal 8000-8199 Aporteersport
Combisport
Totaal 9000-9199 Combisport
Saldo winst
Totaal

0,00

-509,43

€ 9.960,29

€

926,98

55,00

0,00

€ 9.315,45

In 2018 hebben wij een winst van €9315.45 weten te behalen. Opzich een prima resultaat
alleen wel een stuk lager dan het voorgaande jaar waar wij nog een winst hadden van
€17035. Hierbij de posten die opvallen.
Bar
De bar heeft ongeveer hetzelfde resultaat behaald als in 2017, alleen lagen de inkopen iets
hoger. Alsnog een prima resultaat te bedenken dat er voor een bedrag van €3500 aan no
sale uit is gegaan.
Secretariaat
Het resultaat van het secretariaat is een stuk lager, maar dat komt omdat we dit jaar de
contributies hebben recht getrokken. In 2019 kunnen we nu in 1x alle contributie innen ipv in
de maand dat je lid bent geworden. Hier zit het grootste verschil in winst ten opzicht van
vorig jaar. In 2017 was het resultaat namelijk €6000 en dit jaar €2000. Ook is de post
algemene kosten secretariaat gebruikt voor verschillende dingen, waardoor deze ook een
stuk hoger zijn dan in 2017.
Innovaties
Onder de post innovaties valt de nieuwe discipline die we gestart zijn, namelijk Hoopers.
Hiervoor hebben we voornamelijk moeten investeren in materialen en opleidingen. In 2019
zal dit een op zichzelf staande discipline worden, waarbij ook cursusgeld geint zal worden.
De disciplines wijken niet heel erg af ten opzicht van voorgaande jaren.

De balans per 31-12-2018 ziet er op dit moment zo uit:

BALANS t/m 31-12-2018
Code
0100
0110
0500
0900
0910
0920
1000
1010
1020
1030
1550
1560
1600
1950

Omschrijving
Eigen vermogen
Resultaat
Reserve nieuw terrein
Fooienpot vrijwilligers bar
Spaarpot nieuwbouw
Club van 50
Kas
RABO01 - NL25RABO0335573045
RABO02 - NL49RABO0159318084
RABO03 - NL74RABO3016326728
Debiteuren
Voorschot
Crediteuren
Dogmiles
Saldo

Activa

Passiva
249.642,00
17.035,00
20.000,00
898,00
4.281,00
900,00

2.086,94
4.045,18
4.148,26
300.035,52
2.785,00
60,10

309.115,82

422,59
3.745,00
8.147,05
309.115,82

Op dit moment ben ik nog bezig met de balans helemaal kloppend te krijgen. In 2018 zijn er drie
verschillende penningmeester geweest en overgang naar een boekhoudprogramma, waardoor nog
niet alles op de juiste manier geboekt staat. De posten van de lopende rekeningen, debiteuren, eigen
vermogen , resultaat zullen nog aangepast moeten worden. Sommige dingen kan ik pas doen na
akkoord van de kascontrole.

De budgetten zijn opgesteld door de coördinatoren van de verschillende disciplines en de
penningmeester. De begroting voor 2019 ziet er als volgt uit:
Code

Omschrijving

Budget 2019
Verlies

Winst

2000-2099 Bar
Totaal 2000-2099 Bar

8.750,00

10.000,00 €

1.250,00

2100-2299 Secretariaat
Totaal 2100-2299 Secretariaat

3.055,00

4.750,00 €

1.695,00

2300-2499 Terrein en Clubgebouw
Totaal 2300-2499 Terrein en Clubgebouw

14.500,00

4.000,00 € -10.500,00

3100-3199 Evenementen
Totaal 3100-3199 Evenementen

400,00

€

-400,00

3200-3299 Reclame en marketing
Totaal 3200-3299 Reclame en marketing

500,00

€

-500,00

300,00 €

300,00

3300-3399 Innovaties
Totaal 3300-3399 Innovaties
3400-3499 Nieuwbouw
Totaal 3400-3499 Nieuwbouw
3800-3899 Overig
Totaal 3800-3899 Overig

1.900,00

3900-3999 Bank
Totaal 3900-3999 Bank

1.000,00

20,00 €

-980,00

4000-4199 Opvoed
Totaal 4000-4199 Opvoed

2.750,00

10.900,00 €

8.150,00

83,00

203,00 €

120,00

390,00

825,00 €

435,00

3.830,00

7.000,00 €

3.170,00

1.430,00

3.400,00 €

1.970,00

730,00

2.200,00 €

1.470,00

€

4.280,00

5000-5199 Gehoorzaamheid
Totaal 5000-5199 Gehoorzaamheid
5200-5399 Hooperen
Totaal 5200-5399 Hooperen
6000-6199 Behendigheid
Totaal 6000-6199 Behendigheid

€ -1.900,00

7000-7199 Flyball
Totaal 7000-7199 Flyball
8000-8199 Aporteersport
Totaal 8000-8199 Aporteersport
9000-9199 Combisport
Totaal 9000-9199 Combisport
Saldo winst
Totaal

Hierbij is de winst een stuk lager dan bij het voorgaande jaar, hierbij de opvallende posten.
Secretariaat
Hiervoor moesten nieuwe clickers aangeschaft worden om te verkopen, wat bijna €1000 heeft
gekost. Uiteindelijk zullen deze wel weer verkocht worden en wordt de investering weer terug
verdien, alleen heeft dit een wat langere doorlooptijd.
Opvoed
Bij de opvoed is toch een kleine terugloop van het aantal cursisten, waardoor het resultaat voor 2019
iets naar beneden bijgesteld is. Echter kan er wel een cursus meer afgenomen worden waardoor het
resultaat wat gunstiger kan uitvallen.
Gehoorzaamheid
De gehoorzaamheid zit een heel groot verschil in. De inhoud van deze cursus zal op een andere
manier worden ingestoken, maar dit zal tijdens de ALV worden toegelicht.
Hooperen
Hooper is dit jaar voor het eerst een op zichzelf staande disclipline, daarom is voor dit jaar nog niet
heel hoog ingeschat.
Over het algemeen hebben de disciplines de begroting gebaseerd op het voorgaande jaar. In 2018
hebben wij maar 2 cursussen af kunnen nemen en in 2019 zullen dit er 3 zijn.
In de bijlage zijn de winst en verlies per specifieke regel te zien.

Bestuursverkiezingen
Voorstellen kandidaat : Steph (algemeen lid)
Beste AHCer,
Vanwege de plotselinge verhuizing en daarmee het vertrek van onze penningmeester Nelly, dreigde
de bezetting van het bestuur wel erg klein te worden. Eerder speelde ik al met de gedachte om me
kandidaat te stellen, maar nu leek de noodzaak groter dan tevoren.
Rekenen kan ik wel, maar eerlijk gezegd heb ik geen boekhoudkundige kwaliteiten. En daarom moest
Suus eraan geloven. Zij werd de nieuwe penningmeester.
Een aantal taken die Suus daarvóór als secretaris deed, heb ik daarna voor mijn rekening genomen.
In feite wil ik graag toetreden als algemeen lid van het bestuur. Daarmee kan ik me zoveel mogelijk
inzetten binnen die kleine groep, zonder dat ik mijn activiteiten als coördinator van Opvoeden hoef
op te geven. Het is veel te leuk om samen met Catharina te werken en ervoor te zorgen dat onze
trainers en cursisten van de Opvoed goed kunnen samenwerken. Dat levert blije hondjes, eigenaren
en trainers op.
Sinds 2010 ben ik lid van de Alphense Honden Club en ik werd al snel gegrepen door het plezier (en
het nut) van het trainen met mijn eigen hond Ferrenz. Nadat we ons SHH diploma hadden behaald,
werd ik gevraagd om aspirant trainer te worden. Ik heb ontzettend veel geleerd in een relatief korte
tijd.
Nu, maar acht jaar later, kan ik me niet meer voorstellen dat ik alleen maar zou komen trainen bij de
club. De AHC draait volledig op vrijwilligers en hoewel iedereen het voortdurend druk heeft, weet
een aantal mensen elke week of maand een aantal uurtjes vrij te maken om zich in te zetten ten bate
van onze vereniging.
Het is voor mij vanzelfsprekend om ook een deel van mijn tijd te spenderen aan het reilen en zeilen
op de club en om me bezig te houden met allerlei zaken die geregeld moeten worden zodat we ook
lekker kunnen blijven trainen met z’n allen.
Mijn sterkste kant is communiceren. Graag luister ik naar wat onze leden bezig houdt, zonder daar
direct een oordeel over te hebben. Ik ben ontzettend nieuwsgierig naar de ervaringen van leden
binnen de club. De informatie die mij daardoor ter ore komt, is van groot nut en belang voor de
dagelijkse gang van zaken, beleidsvorming en keuzes, waarmee het bestuur belast is.
Hiermee denk ik een goede bijdrage te kunnen leveren aan het bestuur van onze club en ik hoop dat
je vertrouwen in mij stelt en daarmee akkoord gaat met mijn toetreden.
Hartelijke groeten,
Steph Kusters-Steinmann

Stem formulier
Algemene Leden Vergadering
NB Dit formulier dien je alleen te gebruiken als je 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 Janet de Zeeuw en Mila Binnenkamp aangewezen als
onafhankelijk gevolmachtige personen (elke dinsdag en donderdag aanwezig op
de AHC in de functie van cursusadministratie opvoed). Je kunt je stem kenbaar
maken door het onderstaande in het bijzijn van Janet of Mila in te vullen én te
ondertekenen. Jouw stem dient uiterlijk één week voor de ALV binnen te zijn.
Bestuursverkiezingen 2019
Naam lid: _______________________________
Lidmaatschapsnummer : _______________________________
Susanne Lamberts (penningmeester)
Steph Kusters-Steinmann

Voor
Voor

Onthouden
Onthouden

Handtekening Volmachtgever

Handtekening Gevolmachtigde

Datum :

Datum :

NB Dit formulier dien je alleen te gebruiken als je niet op de ALV aanwezig kunt zijn

