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  NOTULEN 

Algemene Ledenvergadering 
2021 

 
 

Datum: 22 juli 2021 
Locatie: Zalencentrum De Merx Berghem 
Aanwezig: 25 stemgerechtigde leden, inclusief bestuur 
Niet aanwezig met kennisgeving: Trudy Swinkels, Wim Toonen, René Verwijmeren, Helma 
Kling, Frans en Jeanne van Kilsdonk, Toiny Beckmann, Maria en Antoon v.d. Berk, Fanny 
de Reuver, Fred v.d. Zee en Janny v.d. Elzen. 
 
1. Opening 
Secretaris Meike Heijmans opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen van 
harte welkom. 
 
2. Vaststellen agenda 
De ALV heeft er geen bezwaar tegen dat aan agendapunt 4 de notulen van de BALV 
van 22 dec. 2020 worden toegevoegd als agendapunt 4b. Deze notulen waren wel aan 
de leden toegezonden, maar niet op de agenda gezet. 
Ook heeft de ALV geen bezwaar tegen het omwisselen van agendapunten 7 en 8. 
 
3. Mededelingen bestuur 
Karin laat weten hoeveel stemgerechtigde aanwezigen er zijn (25) en Meike leest de 
afmeldingen (12) op. 
 
4a. Notulen ALV 22-09-2020 
Deze zijn juist weergegeven en worden bij deze goed gekeurd. 
4b. Notulen BALV 22-12-2020 
Ook deze zijn juist genotuleerd en worden bij deze goed gekeurd. 
 
5. Ingekomen stukken  
Er zijn voor de ALV geen aparte stukken binnengekomen. De map met overige 
ingekomen stukken is ter inzage in de zaal aanwezig. 
 
6. Jaarverslagen 2020 
a) Secretarieel jaarverslag 
Bovenaan blz. 2 staat dat er op de BALV 24 aanwezigen waren en in de notulen staat 22. 
We gaan dat nakijken. Verder ziet het verslag er goed uit.  
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b) Penningmeester 
Op de BALV is 2019 alsnog gepresenteerd en vandaaruit is 2020 opgezet. Het was door 
corona een raar jaar, maar we hebben er financieel weinig op ingeleverd. Er zijn 
cursisten terugbetaald en er is coronaproof een OB-wedstrijd georganiseerd. 
Er is een positief saldo van € 1700,00. 
Ylona van Zanten vraagt naar de begroting van de inkomsten: verwachten we minder 
leden? Nee, dat niet. We hebben gebouwd op fictieve bedragen en de begroting is nu 
meer realistisch.  
Wim Kramer vraagt of er specificaties zijn m.b.t. lidmaatschap en cursusgeld. Die zijn er 
niet, maar zullen er wel komen. 
Ylona van Zanten vraagt naar Eloquens. Dat is de samensteller en distributeur van De 
Kynoloog. 
Ylona van Zanten vraagt naar de vergoeding voor het bestuur (blz. 1). Dat is een 
onkostenvergoeding voor alle bestuursleden samen. Dit jaar was het wat hoger i.v.m. 
een nabetaling vanwege de show. Het is per persoon een jaarlijks bedrag. Ylona vraagt 
of dat in het huishoudelijk reglement staat. Dat gaan we nakijken, ook in het kader van 
de WBTR. We zullen het met reële bedragen specifieker omschrijven en daar de 
volgende ALV op terugkomen.  
Ylona van Zanten vraagt naar de kosten voor betalingsverkeer. Er was € 50,00 begroot, 
het was werkelijk € 0,00 en nu is er € 450,00 begroot? Dat heeft met Mollie te maken en is 
nu gespecificeerd. Maar het kan nog beter. 
Renée Jansen geeft aan dat het clubblad vier keer per jaar uitgegeven/verzonden 
wordt, maar in de begroting staat vijf keer. Dat was al door het bestuur opgemerkt, maar 
nog niet aangepast. Gaat dus aangepast worden. 
Wim Kramer vraagt of er geen balans gemaakt is. Nee, dat hoeven we als vereniging 
niet. Wim denkt van wel… 
Wim Kramer geeft aan dat hij vaker op de ALV geweest is en dat wat hij nu ziet al veel 
beter is dan het geweest is. Complimenten daarvoor! 
c) Kascontrolecommissie 
Helaas zijn er geen leden van de kascontrolecommissie aanwezig, maar hun verslag is 
wel aanwezig. Evelien leest het voor. Kort gezegd: Het is een getrouw overzicht, maar 
kan nog specifieker. De kascontrolecommissie adviseert de ALV om de leden van het 
bestuur decharge te verlenen. 
Marja Barten spreekt haar waardering uit voor de commissie en de penningmeester a.i. 
dat de kascontrole bij haar thuis in alle rust plaats heeft kunnen vinden. 
De ALV verleent decharge aan het bestuur.  
 
8. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 
Janny v.d. Elzen mag nog een jaar en wil dat ook. Reservelid Ron van Zanten wordt het 
tweede commissielid en Wietske Muller stelt zich beschikbaar als reservelid. 
Dank jullie wel. 
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7. Verkiezing bestuursleden 
Er staan vier verkiezingen op de agenda. Iedere kandidaat stelt zich even voor en licht 
zijn beweegredenen toe.  
Er zijn 25 stemgerechtigde leden aanwezig en uit hun midden wordt een telcommissie 
samengesteld om de schriftelijke stemming te tellen. De telcommissie bestaat uit Ankie 
Somers en Marja Barten. 
1. Secretaris Meike Heijmans is reglementair aftredend en herkiesbaar.  
Uitslag stemronde Meike: 16 voor; 8 tegen en 1 ongeldig. Dat betekent dat Meike 
Heijmans weer voor drie jaar als secretaris benoemd wordt. 
2. Het bestuur heeft Evelien van Spijk als penningmeester voorgedragen. 
Uitslag stemronde Evelien: 25 voor; 0 tegen. Dat betekent dat Evelien van Spijk unaniem 
voor drie jaar als penningmeester gekozen is. 
3. Het bestuur heeft Linda Smits als bestuurslid voorgedragen. 
Uitslag stemronde voor Linda: 24 voor; 1 tegen. Dat bekent dat Linda conform het 
aftreedschema voor één jaar als bestuurslid gekozen is. 
4. Het bestuur heeft bestuurslid Petra van der Sloot voorgedragen als voorzitter. Voor 
deze stemronde van start kan gaan, komen er wat vragen van leden. 
Petra heeft sinds kort een eigen hondenschool en er wordt gevraagd hoe ze dat aan de 
leden van KC Oss uitlegt. Petra legt uit dat ze andere dingen aanbiedt. 
Ook wordt gevraagd of Petra zich niet op glad ijs begeeft. Ze vindt van niet, want ze 
heeft een voorbeeldfunctie in de club en draagt KC Oss uit naar de leden en naar 
externe relaties.  
Er wordt gevraagd waarom dit veranderd is? Ook binnen het bestuur, want voorheen 
mochten instructeurs niet ook buiten KC Oss les geven. Dit is veranderd omdat er een 
verandering van tijd/tijdsgeest is en ook binnen de Raad van Beheer vinden er 
veranderingen plaats. We hebben deze verandering ook in het contract van de 
instructeurs vastgelegd. 
We schuiven punt 9 (WBTR) naar voren om te verduidelijken dat we goed willen besturen 
en verantwoordelijk om willen gaan met belangenverstrengeling. Dit past bij de Wet 
goed bestuur. Bij KC Oss had de voorzitter bv. een tweede stem, maar dat hebben we 
eruit gehaald, omdat we vinden dat alle bestuursleden dezelfde rechten (en plichten) 
hebben.  
Als we het stappenplan van de WBTR hebben ingevuld zullen er punten jaarlijks op de 
ALV geagendeerd worden. Dit moeten we nog verder uitwerken. 
De leden hebben voldoende input gekregen om de stemming voor de voorzitter te 
kunnen houden.  
Uitslag stemronde voor Petra: 20 voor; 5 tegen. Dat betekent dat Petra conform het 
aftreedschema voor één jaar is aangenomen als voorzitter.  
We bedanken de telcommissie en wensen alle gekozen bestuursleden veel succes. 
 
9. WBTR 
Dit is al behandeld, maar misschien zijn er nog vragen? Nee, die zijn er niet. 
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10.a) Voorstel tot verhoging contributie 
De ALV besluit de contributie komend jaar niet te verhogen. 
10.b) Voorstel tot verhogen cursusgeld 
De ALV bestuit het cursusgeld komend jaar niet te verhogen. 
Nicolle Bekkers stelt voor om het bv. ieder jaar met € 0,50 te verhogen. Dat voorstel wordt 
niet aangenomen. Het blijft jaarlijks op de ALV besproken worden.  
 
11. CACIB 2023  
De FCI heeft de door KC Oss aangevraagde datums goedgekeurd: 
DOGSHOW KC OSS 29 en 30 APRIL 2023 
Na de zomerstop zal de commissie met de voorbereidingen gaan starten. 
Is er al een locatie? Ja, namelijk de Brabanthallen in Den Bosch.  
 
12. Pauze 
We slaan deze over en zullen de volgende keer de pauze eerder plannen. 
 
13. Rondvraag 
Er zijn verder geen vragen. 
Edwin Jansen merkt op dat het fijn is om te zien dat er weer een voltallig bestuur is en 
wenst hen succes. 
Edwin heeft nog wel een vraag: als voorzitter had hij Jean Peau (Paul Verwiel) 
binnengehaald. Waar is hij gebleven? Door corona zijn de contacten uitgesteld, maar 
de eerste gesprekken zijn gevoerd en worden binnenkort voortgezet. We zijn m.n. bezig 
met jassen voor het winterseizoen. 
 
14. Sluiting 
De nieuwe voorzitter Petra van der Sloot sluit om 21.45 uur de vergadering en dankt 
iedereen voor hun aanwezigheid en deelname. 
 
Huldiging jubilarissen KC Oss e.o. 
 
Leden 
Frans en Jeanne van Kilsdonk Meer dan 25 jaar 

 
Meike vertelt het e.e.a. over Frans en Jeanne en hun mooie Airdales en het cadeautje 
zal binnenkort bij hen gebracht worden, omdat zij vanavond niet aanwezig konden zijn. 
 
 
Voorzitter:     Notuliste: 
Mevr. P. van der Sloot   Mevr. K. van Grunsven 


