ALV
AHC
Notulen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Alphense Honden Club die
gehouden werd op woensdag 13 maart 2019 in de kantine van de AHC aan de Eikenlaan 255
te Alphen aan den Rijn.

Notulen Algemene Leden Vergadering d.d. 13-3-2019
Aanwezig: 40 leden
Afwezig met kennisgeving: Anneke den Hertog, Marcella Winkel, Janet de Zeeuw, Leonie Wassenburg,
Nelleke Slingerland, Janet de Zeeuw, Emmy Zuidam, Suzanne Klaus.
Verslag: Susanne Lamberts
1. Opening
Femke opent de vergadering om 20:00 uur.
2. Mededelingen
Agenda: De spelletjes dag is op 29 juni (hierbij kan weer getiterd worden), clubdag is op 5 oktober en er
wordt weer een Amerikaanse BBQ georganiseerd.
Honden in de kantine: Op dinsdag wordt er een proef gedaan met de pups en opvoedhonden en op
donderdag voor alle honden. De honden moeten altijd aangelijnd zijn en in gezelschap van hun baasje.
Annemarie: Hoe zit het op maandag? In principe mag het op de maandag, maar dat is aan de co om dit
te beslissen. Marlies: Het gebeurd soms al maar vooral voor 1 op 1 oefeningen.
Stemprocedure: Wijziging in de machtiging voor het uitbrengen van je stem. Als je niet aanwezig kan
zijn tijdens de ALV, dan kan je toch je stem uitbrengen voor de bestuursverkiezing. Je kan de opvoed
mailen dat je niet aanwezig bent, waarna de opvoed een volmacht formulier zal sturen. Je moet daarin
onder andere aangeven wie de gemachtigde is en diegene kan dan, met dat formulier én een kopie van
jouw legitimatie, jouw stem meenemen voor de bestuursverkiezing. Je mag maar één volmacht
formulier per persoon meenemen. De uitleg van deze procedure komt ook bij de volgende ALV
uitnodiging.
Harry: Waarom moet er gemaild worden naar de opvoed? Omdat het een onafhankelijk persoon moet
zijn.
3. Jaarverslag verenigingsjaar 2018
Notulen ALV 2018: Geen opmerking
De AHC bleek in 2018 de beste FHN hondenschool te zijn geweest bij Apporteren.
Dit jaar hebben we een aantal aftredende vrijwilligers en die worden in het zonnetje gezet voor hun
inzet voor onze club:
Janet stopt bij de opvoedadministratie, Anette Lansweer gaat dit overnemen en met Mila oppakken.
Nelly is al afgetreden binnen het bestuur doordat ze verhuist is
Eveline en Inge stoppen als vrijwilliger bij de Flyball, omdat de Flyball geen discipline meer zal zijn
binnen de AHC
Annie en Anette stoppen als co van de GG. De GG zal tijdelijk onder de opvoed co’s gaan vallen.
Anette zal verder gaan als coördinator van hooperen.
4. Verslag van de kascommissie
Wim en Willem hebben de kascommissie gedaan en verlenen decharge.
5. Jaarverslag penningmeester over 2018
In 2018 hebben we een winst behaald, alleen lag deze wel een stuk lager dan de jaren ervoor. De
inkomsten zijn over het algemeen gelijk aan het budget. De inkomsten van de opvoed liggen wel een
stuk lager dan begroot, maar er is ook wel een terugloop in het aantal cursisten. Hooperen viel in 2018
nog onder innovaties, omdat gedacht werd alleen maar te moeten investeren in het opbouwen van een
nieuwe discipline. Echter heeft de hooperen al een klein bedrag aan inkomsten behaald. De disciplines
blijven de grootste bron van inkomsten gevolgd door de bar, secretariaat (de contributies) en de

verhuur. De opvoed is de grootste discipline gevolgd door Behendigheid, Apporteren, Combisport,
Gehoorzaamheid en Flyball.
De uitgaves zijn netjes binnen de budgetten gebleven op die van het secretariaat na. Secretariaat heeft
in 2018 geïnvesteerd in nieuwe boekjes en een laptop. De kosten voor het terrein zijn erg hoog en dit
komt door de hoge energie rekening. Jan: Maar betaald de investering in de led verlichting zich niet
terug. Nee uiteindelijk hebben wij over 2018 maar één maandbedrag weer terug gekregen.
De bar heeft wel een lichte stijgende lijn bij de inkomsten. Alleen liggen die inkopen ook weer hoger, dit
is te wijten aan de hoge kosten voor no sale (€3500). Marjon en Susanne zullen dit jaar analyseren
welke activiteiten de grootste kostenpost vormen en daarop beleid voeren.
De begroting voor 2019 is ingediend en de winst ligt weer een stuk lager dan in 2018. Er vallen twee
disciplines weg, namelijk de Gehoorzaamheid en de Flyball. Hooperen is dit jaar voor het eerst een op
zichzelf staande discipline, hierdoor wordt nog niet te hoog gebudgetteerd. Echter zijn de budgetten
gebaseerd op de cijfers van vorig jaar, waarbij het verschil is dat we toen maar 2 cursussen af konden
nemen en dit jaar 3 cursussen.
Vanaf heden dienen de declaraties digitaal gedaan te worden, middels een formulier op de site (onder
het tabje documenten).
In 2018 is het aantal leden weer gedaald naar 239 ten opzichte van 283 vorig jaar. Annemarie heeft een
analyse gemaakt en te zien is dat voornamelijk mensen die 1 à 2 jaar lid zijn opzeggen. Hieruit blijkt dat
mensen na het behalen van hun SHH diploma stoppen met trainen.
5. Kascommissie 2019
Kees en Willem worden de nieuwe kascommissie, Inge is reserve dit jaar.
6. Tarieven en contributie
De contributie blijft gelijk. De prijzen in de kantine zullen door de BTW verhoging stijgen met €0.10 (op
koffie, thee en ranja na).
Er is wel een verandering in het aanbod van de cursussen. In juli zullen wij de overgang maken naar een
13 weeks lesrooster, waardoor er 3 cursussen per jaar afgenomen kunnen worden. Er is een jaarlijkse
trainersbijeenkomst (Hemelvaart), 2 train de trainer momenten, 6 weken vakantie (4 weken zomer en 2
weken winter), 2 snuffellessen en 2 inhaallessen (voor kerst en in het voorjaar).
We hebben dan niet heel veel inhaallessen, dus als er meer uitvallen is het overmacht. Bij de Opvoed
worden de proefexamen onderdeel van het 13 weeks rooster. Aankomend jaar is een overgangsjaar en
in 2020 gaat het definitieve rooster in. We zullen eind 2020 dit nieuwe rooster evalueren.
7. Toekomstvisie AHC
Hooperen wordt een officiële discipline bij de AHC. GG wordt in een nieuw jasje gestoken, namelijk de
Gehoorzame Huishond. Hierbij ligt de nadruk meer op huis tuin en keuken oefeningen. De GG volgens
de FHN regelement blijft wel aangeboden worden. De GG wordt tijdelijk ondergebracht bij de Opvoed.
Wij zullen ons aansluiten bij de Raad van Beheer, vooral voor de behendigheid en de gehoorzaamheid.
Naast de Raad van Beheer blijven wij ook aangesloten bij de FHN.
We gaan een proef voor doen met onderlinge wedstrijden binnen de regio met andere hondenscholen.
8. Bestuursverkiezing
Nelly is aftredend en niet verkiesbaar. Susanne is aftredend en herkiesbaar. Steph is kiesbaar als
bestuurslid. Susanne wordt gekozen met 38 voor en 4 onthouding. Steph wordt gekozen met 41 voor en
1 onthouding.

9. Stand van zaken betreffende nieuwbouw
Ricardo (de vader van Susanne) en Ed (een lid van de AHC) zijn bij de bouwcommissie gekomen om aan
te vullen bij punten waar het bestuur niet zoveel verstand van heeft. Ricardo is actief als
projectmanager in de bouw en Ed is elektricien.
Bouw van de hal: De bouw van de hal werd een te groot risico voor de verening. Met de nieuwe offertes
was er een tekort van €50.000. Ook was de post onvoorzien maar 5% ipv 10% (zoals wordt aanbevolen)
en waren verschillende posten nog niet ingevuld. Om de hal te betalen moest het ledenaantal met 100
toenemen in 4 jaar, verdubbeling van de verhuur, €50.000 aan eigen werk, bezuinigen of lesgelden
verhogen. Met de genoemde punten kan er gesproken worden van onbehoorlijk bestuur, waardoor het
bestuur hoofdelijk aansprakelijk is als de club failliet gaat. Er is besloten om destijds iedereen op
hetzelfde ogenblik per mail in te lichten. Er was geen andere keuze mogelijk dan de hal niet te bouwen
en iedereen kreeg dezelfde informatie.
Inmiddels zijn er veel zaken uitgezocht, besproken en besloten, waaronder:
Zaken betreft gemeente: De gemeente heeft op ons terrein de afmetingen voor het stuk terrein waarop
gebouwd gaat worden gemarkeerd met oranje strepen/ piketpaaltjes. Tromp is de koper van het stuk
grond en hij gaat het gebouw ‘de Eik’ neerzetten, dit gebouw wordt 8 meter hoog.
Er moet watercompensatie plaatsvinden en de container en de lantaarnpalen staan niet op de goede
plek. De container staat niet goed, omdat na het uitmeten bleek dat de eerste 4 meter van het kavel
niet bebouwd mag worden. De gemeente gaat ons compenseren in de kosten voor de verplaatsing van
de container en watercompensatie.
De huurovereenkomst tussen de AHC en de gemeente wordt nu herschreven. Voor het opstellen van de
huurovereenkomst hebben we aangegeven dat tijdens de looptijd van de lening de huur niet opgezegd
kan worden door de gemeente én dat de locatie van het gebouw wordt gehuurd met recht van opstal,
waardoor de gemeente bij opzegging de restwaarde moet betalen.
De lening kan 4 weken na het tekenen van de huurovereenkomst afgegeven worden en daarna kan de
omgevingsvergunning aangevraagd worden.
In het bestemmingsplan is een plek opgenomen voor een soort paardenbak die overdekt is. Dat kunnen
we dan in de toekomst gelijk bouwen als er voldoende geld aanwezig is.
De hoek in de uitlaatstrook zal gebruikt worden voor de watercompensatie. De gemeente gaat niet met
de machines over het terrein maar over het uitlaat pad.
Anette: Wanneer gaat Tromp de Eik neerzetten? Hij moet ook wachten op het bestemmingsplan en wij
hebben de intentie om ongeveer tegelijk met hem te starten (zo snel mogelijk dus).
Gebouw: De kantine wordt 20 meter bij 13 meter en 5 meter hoog (eis van de gemeente). Het gebouw
krijgt een lessenaar dak. Het gebouw krijgt een houten skelet met een betonnen vloer inclusief
vloerverwarming. De buitenafwerking wordt later in de vergadering gekozen door de leden. We hebben
nu één offerte over (Kleijn Houtbouw) en we wachten nog op één offerte van een andere bouwer. Uit
die twee zal een keuze gemaakt worden.
Financiële deel: De lening bedraagt €110.000 met een looptijd van 12 jaar. Langer dan 12 jaar doen ze
niet meer. De totale stichtingskosten mogen maximaal €410.000 bedragen. Op dat bedrag zijn de
kasstromen gebaseerd.
In de looptijd van de lening hebben we een gemiddelde winst van €2500 per jaar en op het laagst één
jaar met €1500.
Jos: Zitten hier de huuropbrengsten in? Ja, we hebben het kasstroomoverzicht gemaakt op basis van
hoe de vereniging nu is. Annemarie: Als de huurovereenkomsten worden opgezegd kunnen we het dan
nog steeds redden. Ja, dan zullen wij wel een oplossing moeten bedenken maar er zijn nog wel dingen
waar we op kunnen bezuinigen.

Zelfredzaamheid: We gaan het gebouw zelf voorzien van elektriciteit, afwerking van de muren,
tegelwerk, keuken, bar en afwerking van de vloer. De aftrekpost voor de zelfredzaamheid is al
meegenomen in de prijs van de offerte.
Het idee van de inrichting is nog niet heel concreet. Er ligt een ontwerp klaar met de kantine in het
midden van het gebouw (tussen de toiletten en de keuken), maar er ligt ook nog een optie met de
kantine aan de buitenkant. De hal met toegang tot de toiletten wordt een afgesloten ruimte zodat we
kunnen verhuren zonder kantine en de mensen wel naar de wc kunnen gaan.
Nita: Hoe wil je het doen met gas en zonnepalen ed.? Zonnepalen zouden we graag willen maar moeten
we kijken hoe we het kunnen betalen en of er subsidies zijn. De vloerverwarming is op water. De CV
ketel kan op gas of op elektriciteit. Vanuit de gemeente hebben we niet de harde eis dat we van het gas
af moeten. We moeten nog berekenen wat voordeliger is.
Annie: Er komt geen bovenverdieping? Nee, dat kunnen we niet betalen. Dan zouden we op andere
dingen moet compenseren en dat willen we niet.
Metalen damwand of steenstrips?
De gemeente heeft niet doorgegeven dat het een specifieke look moet hebben, alleen geen houtlook.
De totale kosten voor de kantine met damwand zijn €375.000 en de totale kosten voor de kantine met
steenstrips zijn €393.000. Beide opties zijn dus mogelijk binnen de maximale €410.000 stichtingskosten.
Nita: Verschilt het in warmte? Nee, de isolatie is ongeveer hetzelfde
Ronald: Hoe is de afwerking bij de steenstrips? Er wordt met een hoek afgewerkt eigenlijk hetzelfde als
de metalen afwerking.
De meerderheid van de aanwezige heeft gekozen voor de metalen damwand.
10. Rondvraag
Nita: Waarom geen gehoorzaamheidswedstrijd? Omdat we dit bij de FHN moesten aangeven in de
periode de co’s opstapte en wij moesten bekijken wat de toekomst van de GG was.
Mariette: Ik had aangeboden om de wedstrijd te organiseren.
Jan: Jammer dat er niemand van het bestuur aanwezig was bij het NK Combisport die plaatsvond bij de
AHC. Jammer dat de vrijwilliger niet bedankt werden door de FHN, zouden jullie dit willen aankaarten
bij hen?
Antwoord: Combisport heeft geen co dit jaar voor de wedstrijden, dus het is de vraag of er überhaupt
wedstrijden komen. We zullen bij de FHN aangeven dat de presentjes voor de vrijwilligers geregeld
moeten worden door hen of dat ze moeten aangeven dat dit door de organiserende club gedaan moet
worden (normaal doet de FHN dit bij NK’s).
Jos: Waarom geen pinksterweekend activiteiten?
Antwoord: We willen ons aansluiten bij de Raad en dan zelf een wedstrijd organiseren in dat weekend.
Nel: Waarom wordt het aanbod van de Mariette niet aangenomen?
Antwoord: Op het moment dat het werd aangeboden was het voor ons de tijd dat we oplossing aan het
zoeken waren voor het coschap van de GG. De vorige GG wedstrijd heeft ons zelfs geld gekost en
daarom is die keuze gemaakt.
Marjon: Waarom niet de examens op een gelijk moment met Dogsupport?
Antwoord: Dogsupport is een onderhuurder van ons en wij hebben onze eigen activiteiten. Er heerst
wat spanning tussen beide clubs en dat wil je niet tijdens een examen samenbrengen.
Annemarie: Waarom is de website niet helemaal up to date?
Antwoord: We zijn er druk mee maar het heeft niet de hoogste prioriteit, we willen hier nog wel een
keer samen met JP voor zitten.

Nita: Hoe zit het met de behendigheidswedstrijd en de vorderingen van de nieuwbouw?
Antwoord: In principe moet dit geen issue zijn, want het veranderd niets aan de velden zoals die al
bedacht waren Alleen de huidige kantine staat er dan extra. Er zou voldoende ruimte moeten zijn, zeker
voor een 2 rings wedstrijd. Er komen ook bouwhekken dat er niet over het terrein gereden kan worden
en de honden niet weg kunnen.
12. Sluiting
De verandering wordt om 22:20 gesloten.

