
Jaarverslag secretaris 2018 

 

In 2018 is er weer het nodige gebeurd bij HSVD. Hieronder een overzicht. 

 

• Activiteiten 

Een informele activiteitengroep gaat van start in januari 2018. Met activiteiten zoals workshops willen ze 

geld ophalen om het clubhuis verder aan te kleden. Twee workshops snuffelmat maken met gemiddeld 

zeven deelnemers waren een groot succes.  

• Ook twee workshops kynomassage brachten geld in het laatje.  

 

• Lede enquête 

We hebben een enquête gehouden onder leden over wat ze vinden van HSVD. De resultaten zijn 

bekend gemaakt tijdens de eindejaar borrel. Veel positieve reacties en goede ideeën. Het meest 

genoemde verbeterpunt was verlichting op het terrein. Wil je de resultaten inzien, vraag dat dan even 

aan Rieks. 

 

• Sponsoring 

In 2018 hebben we een nieuwe sponsor geworven: Jumbo. Ijsbrand Hovenier en Trimsalon Meriam 

Hoogeboom hebben hun sponsorcontracten verlengd.  

 

• Fotobord 

We zijn bezig met een fotobord waarop alle vrijwilligers te zien zijn. In 2019 moet het klaar zijn. 

 

• Privacywetgeving 

In mei werd de privacywetgeving ingevoerd. Er staat een privacyverklaring op de website en het 

aanmeldingsformulier is aangepast. 

 

• Huishoudelijk reglement 

We hebben het huishoudelijk reglement geüpdatet. Het is te downloaden van de website. 

• Arjen houdt vanaf oktober de website van HSVD bij. 

 

• Oliebollenactie 

In december hielden we een oliebollenactie. Opbrengst was bijna 1100 euro. Leden konden de 

oliebollen ook ophalen op 30 december. Het was erg gezellig op de club: oliebollen bakken, glühwein 

drinken. 

 

• Hypotheek 

We zijn druk bezig geweest met het verkrijgen van een hypotheek om de grond te kopen. Daarom 

hebben we de waarde van het terrein en clubhuis laten taxeren. In 2019 gaan we hiermee verder. 

 

We kijken weer terug op een actief jaar, waarin alle vrijwilligers hard hebben gewerkt voor onze vereniging. 

Grote waardering daarvoor. 

 

Namens het bestuur: Lotte Bloemendaal, Secretaris. 

 

  



Jaarverslag Trainers 2018 

 

• Samenstelling trainersgroep 

In 2018 mochten we Tamara en Marijke als nieuwe collega’s verwelkomen. Helaas moesten we, 

hopelijk tijdelijk, afscheid nemen van Ronald. Door zijn werk kon hij geen vaste lesavond meer 

garanderen. Kirsten is terug als trainer Hoopers. Cursisten zijn er heel blij mee. Rob heeft besloten om 

ook Ag-les te geven en het bevalt hem erg goed. 

• We hebben behoefte aan nieuwe trainers want het aanbod van nieuwe cursisten stijgt. 

 

• Workshops 

In de zomervakantie hebben we een aantal workshops gedraaid voor mensen die het leuk vonden om 

lekker met hun hond bezig te zijn. De deelname overtrof onze stoutste verwachtingen. Het waren 

drukbezochte avonden die erg gezellig verliepen. Het plan is om dit in 2019 te herhalen. Over de 

inhoud denken we al na. Ook hebben we in de facebookgroep een poll opgezet en daar wordt goed op 

gereageerd.  

• In 2018 zijn er geen workshops voor de trainers geweest. Door allerlei omstandigheden is het er niet 

van gekomen. In 2019 pakken we dit weer op. 

 

• Aanpassen lesinhoud 

De wensen van cursisten en trainers, maar ook trainingsmethoden veranderen. Daar willen we wat 

mee doen. In 2019 gaan we dan ook de lesinhoud aanpassen. Door alle drukte is dat er in 2018 niet 

van gekomen. Het gaat tijd en inzet van iedereen vergen.  

 

• Andere vorm afronding onderbouw 

We zijn begonnen om de afrondingen voor de onderbouw een andere vorm te geven. Nu krijgen de 

Jonge Honden en de Basiscursisten ook een klein examen. Dit heeft twee voordelen: 

o cursissten en hun honden kunnen wennen aan het doen van een examen. 

o Trainers kunnen elkaar feedback geven 

 

• Trainersoverleg 

De trainersgroep vergadert eens in de zes weken. Annemiek vervulde in 2018 de rol van Voorziter, 

waarvoor veel dank. We hebben ontdekt dat Lizie heel goed kan notuleren en daar maken we 

dankbaar gebruik van..  

 

• Trainersgroep blij met afsluiter 

De groep waardeert het erg dat er op de avonden na de training ruimte is om met z’n allen wat te 

drinken als afsluiter. Iedereen kan even bijkomen, een verhaal kwijt, vragen stellen of gewoon even 

“ouwehoeren”. We hopen dat het een mooie traditie wordt. Op zondag worden we vaak verwend met 

iets lekkers erbij. Zeker als je koud van het veld afkomt is dat heerlijk. Team kantine; SUPERDANK!!! 

 

Trainers, heel veel dank voor jullie inzet en werk voor ons gezamenlijk doel: iets leuks, leerzaams en moois 

neerzetten voor cursisten die les komen nemen. Klasse!  Zonder jullie geen HSVD! 

 

Namens de trainersgroep: Bonieke Baumann. 

 



Jaarverslag Infohoek, cursuscoördinatie en ledenadministratie 2018 

 

Ledenadministratie 

• Het ledental van HSVD blijft redelijk constant.  

• Punt van aandacht zijn de mensen die de cursus opzeggen maar niet het lidmaatschap. Ze zijn dan 

verrast wanneer ze een nota ontvangen voor de contributie en raken geïrriteerd dat ze nog steeds 

mails ontvangen van de vereniging. Dit geeft veel extra werk voor de ledenadministratie en de 

penningmeester. 

• We voeren het werk aan de database veelal in samenwerking met de info-hoek uit. Door de 

wisselende samenstelling van het team info-hoek moeten we wel steeds nieuwe mensen inwerken.  

 

Info-hoek 

• De samenstelling van het team was wat veranderlijk, maar gelukkig krijgen we weer versterking.  

• De inzetbaarheid op de trainingsmomenten blijft aandachtspunt. 

 

Cursus coördinatie 

• Heel wat cursisten willen trainingen volgen bij HSVD. Daar zijn we blij mee, maar het kost moeite om 

het benodigde aantal trainers in huis te hebben. We moeten daarom cursussen in de bovenbouw 

samenvoegen om de aanwas in de onderbouw te kunnen uitvoeren. 

• De inzet van de trainers is groots. Dat betekent wel dat meerdere trainers vier tot vijf uren per week 

op verschillende trainingsdagen lesgeven. 

• We werken aan een nieuw rooster om de cursisten tijdig van hun trainingsmoment(en) op de hoogte 

te stellen. We hopen daardoor minder te maken te krijgen met cursisten die dag en tijd van de training 

willen wijzigen. 

 

Namens team Ledenadministratie, Cursus coördinatie en Infohoek: Rob van Rijnswou. 

 

  



Jaarverslag onderhoudscommissie 2018 

  

Je ziet de onderhoudscommissie niet vaak tijdens de trainingen, maar tussen de lessen door voeren we veel 

werkzaamheden uit.  

Naast het dagelijkse onderhoud hebben we in 2018 ook een aantal grotere projecten kunnen afronden. 

 

Klussen in 2018 

• Belijning parkeerplaats aangebracht. 

• Verlichting buitenzijde clubhuis bij de ingang aangelegd. 

• Tegelpad naar achteren gelegd, samen met vele vrijwilligers. 

• De vloer in het clubhuis gelegd.  

 

Geplande klussen 2019  

Voor 2019 staan de buitenbenches en verrijdbare kamerschermen op de planning. 

 

Belangstelling? Meld je aan 

Mocht je nu denken: ik klus graag en wil zo af en toe of structureel een steentje bijdragen, meld je dan aan bij 

Renko van der Vinne. Vele handen maken licht werk!  

 

Namens de onderhoudscommissie: Renko van der Vinne. 

 

  



Jaarverslag kantine 2018 

 

• Nieuwe vrijwilligers 

In 2018 zijn we weer vol enthousiasme begonnen! We zijn erg blij met vier nieuwe mensen die ons 

team kwamen versterken. Het rooster was sneller gevuld, ook op de moeilijke zondagen.  

• De zondagen zijn een beetje speciaal. De diensten zijn wat langer want de vrijwilligers staan langer op 

het veld. Elke keer proberen we iets lekkers te maken om de trainingsmorgen goed af te sluiten.  

 

• O&O-dagen 

Er zijn enkele zeer geslaagde O&O-dagen geweest. Zoals de gasten zeiden: goed verzorgd. Dat horen 

we graag. De volgende keer maken we er weer wat moois van.  

 

• Afrondingen 

De afrondingsdagen waren druk en leuk. De mensen blijven langer in het clubhuis omdat ze op de 

uitslagen moeten wachten. Dat is mooi voor de omzet en het is een gezellige boel. 

 

• Start, sluit- en schoonmaaklijsten 

De start-, sluit- en schoonmaaklijsten waarmee we in 2017 zijn begonnen werken prima! 

 

Naar mijn idee gaan we lekker en we gaan weer door, op naar een mooi hondenseizoen. 

 

Namens de kantinecommissie: Inge Padje. 

 


