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Voorwoord jaarvergadering 2018 

Hé Bo,  

Met mij, Rex. 

Hoe gaat het met je Bo, nu je daar 1,5 jaar getraind wordt in Dronten?  

Gaat goed Rex, je leert er echt heel veel, eerder luisterde ik nooit, 

Maar door al dat positieve trainen  luister ik nu heel goed!  

Toen ik pup was kwam ik al bij de club, en nu weet ik zoveel 

dat ik na de zomervakantie zelfs mee mag doen met agility! 

Kom jij ook bij ons trainen rex, zou echt heel goed voor je zijn!  

 

Beste leden, 

We zijn met het 2
e
 trainingsblok van 2018 begonnen, het is alweer mei, dat betekent dat de 

algemene ledenvergadering eraan komt.  

Het is ook een jaar geleden dat ik het stokje van Mark Ermers heb overgenomen. 

 

Wat is er afgelopen jaar weer ontzettend veel gebeurd, en werk verzet, graag deel ik een paar van 

deze dingen met u.  

Een aantal trainers heeft een opleiding met succes afgerond, We zijn bezig met de laatste grote 

klussen van de nieuwbouw, de powerbreed cursus is ingericht, en zo zou ik nog wel even door 

kunnen gaan. 

 

101 verschillende dingen te doen bij de vereniging: zet jij koffie?, de lamp achter op het veld is kapot, 

wil jij de certificaten printen? Zet jij het parcours vast klaar? Deze en al die 96 andere dingen worden 

lauter en alleen door vrijwilligers gedaan. De een is er al jaren, de andere net nieuw. Het is geweldig 

om te zien wat al deze mensen voor  onze vereniging doen!  

 

Helaas hebben we ook van verschillende vrijwilligers afscheid moeten nemen, dat is niet leuk, maar 

ook dat hoort bij een vereniging. We willen al deze mensen erg bedanken voor hun inzet!  

 

Als we vooruit blikken, staat er veel op stapel: de avondvierdaagse, een show in juni, we gaan 

puppygym geven, er wordt een aantal nieuwe sponsorborden geplaatst en verhuren we ons gebouw 

voor opleiding van instructeurs. Zomaar een aantal zaken die de revue gaan passeren.  

 

We wensen u een plezierige een leerzame tijd bij onze vereniging! 

 

Rieks Siepel, voorzitter 

 



 

 

 

 

Jaarverslag secretaris 2017 

 

In 2017 heeft het bestuur zich bezig gehouden met een aantal thema’s 

• Beleid hoog-Risico-honden 

In juli startte een commissie HR-hondenbeleid om lesstof op te bouwen voor een aparte groep HR-

honden die in september begon. Bij de evaluatie in november bleek dat de deelnemers enthousiast 

zijn. Tot nader order gaan we door, in afwachting van wetgeving 

 

• Wijzigingen bestuurssamenstelling. 

Op 26 maart liet Mark weten dat hij het voorzitterschap wilde doorgeven. Rieks was bereid voorzitter 

te worden.  

Arjen stelde zich beschikbaar als algemeen bestuurslid, waarmee de vacature was vervuld. 

We waren allemaal blij met deze kandidaten, die vanaf dat moment een functie vervulden in het 

bestuur. 

 

• Herziening huishoudelijk reglement 

De statuten zijn herzien in 2017. We zijn bezig om ook het huishoudelijk reglement onder de loep te 

nemen. 

 

• Jassen 

We zijn in 2017 op zoek geweest naar een sponsor voor nieuwe jassen, maar dat is tot op heden nog 

niet gelukt. Ideeën zijn welkom.  

 

• Geluidsoverlast 

We kregen klachten over blaffende honden op zondagmorgen en over het geluid van de 

maaimachine. We hebben gesprekken gevoerd met de klagers, maar uiteindelijk verwezen we hen 

door naar de gemeente. We hebben tenslotte een vergunning voor een hondensportvereniging op 

dit terrein. We moeten wel blijven letten op blaffende honden. 

 

• Sponsoring 

We sloten participatieovereenkomsten met verschillende sponsoren. Ook zetten we HSVD op 

Sponsorclicks. Het blijft wel een punt van aandacht, we moeten eraan blijven trekken. 

 

• Vrijwilligers 

In november besteedden we een hele vergadering aan dit onderwerp. We vinden het belangrijk om 



vrijwilligers tevreden en betrokken te houden en dat ze zich verbonden voelen met de HSVD en bij 

elkaar. Het werven van vrijwilligers blijft ook een punt van aandacht. Rieks aan Arjen zijn naar een 

cursus ‘vrijwilligers werven’ geweest in de Meerpaal. Heel informatief, maar er ligt veel op ons aller 

bordje. Het veld op gaan en mensen persoonlijk vragen lijkt altijd nog het beste te werken.  

 

 

 

• Lezingen 

Lezingen zijn een goede manier om HSVD op de kaart te zetten.  

In 2016 was er een lezing van Anniek Winters, in 2017 gaf Huug Mijvogel een lezing over 

Kynomassage.  

 

• Enquête 

In september kwam dit onderwerp weer op de agenda. Wat willen we ermee bereiken? 

Hoe gaan we dat praktisch aanpakken? Zijn onderwerpen van gesprek. 

 

• Jaarplanning en digitale agenda 

Er zijn zoveel activiteiten op de club, het is belangrijk goed overzicht te hebben. Rieks en Bonieke 

maakten een integrale jaarplanning voor 2018. Die staat in de online agenda op de website. We 

verzoeken alle commissies om de data van hun overleggen eraan toe te voegen, voor zover ze er nog 

niet in staan. 

 

• Stroopwafelactie 

Rond Sinterklaas hielden we een stroopwafelactie om geld op te halen. Rieks trok die kar. Netto 

winst voor de vereniging: 1077,44 euro!! 

Er was ook een Sinterklaasspel voor vrijwilligers op zaterdag 9 december. 

 

Al met al kunnen we weer terugkijken op een actief jaar, waarin door alle vrijwilligers hard is gewerkt 

voor onze vereniging. 

 

Lotte Bloemendaal, Secretaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jaarverslag trainersgroep 2017  

 

Het teamHet teamHet teamHet team    

Het was een roerig jaar voor het team. We hebben afscheid moeten nemen van een aantal mensen. 

Gelukkig zet het team er de schouders onder, waardoor de cursussen gewaarborgd blijven. Ook zijn 

er weer trainers bij gekomen en trainers in opleiding die nu druk zijn met hun stage. Als zich nieuwe 

kandidaten melden, kunnen we in de 2
de

 helft van 2018 of begin 2019 weer een interne 

trainersopleiding starten. 

We hopen verder te gaan met een stabiele trainersgroep. 

AanbodAanbodAanbodAanbod    

• Het onderdeel Balans & Coördinatie is uitgevallen, maar we hopen dat straks weer op te pakken in de 

vorm van workshops waaraan iedereen kan meedoen. 

• Op  dit  moment wordt er hard gewerkt aan een terugkerende Puppeninstuif. Wat dat precies 

inhoudt, verklappen we nog niet. Maar dat het leuk wordt is zeker.  

• De theorieochtenden/avonden voor cursisten werden als zeer positief ervaren en we zullen daar 

zeker mee doorgaan. Ze werden voor de zondag cursisten gegeven als alternatief voor uitvallende 

lessen en zullen ook op de woensdag en evt. donderdagavond toegepast worden waar het kan. 

PowerbreedPowerbreedPowerbreedPowerbreed    

De Powerbreedgroep is begonnen met een eigen cursus. Hierin trainen de zogenaamde krachtige 

rassen. Na een try-out is er besloten om door te gaan met het aanbieden van cursussen waarin veel 

aandacht is voor theorie en voor samenwerking met de hond. 

De inhoud van onze cursus voor Powerbreeds ligt landelijk gezien vóór op andere verenigingen  

    

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 



    

    

Bijscholing instructeursBijscholing instructeursBijscholing instructeursBijscholing instructeurs    

De kennis moet natuurlijk wel bijgehouden worden. In 2018 is er het nodige aan bijscholing gedaan 

en ook voor 2019 staat er het een en ander op het programma.  

• Op 16 december jl. organiseerde O&O(overkoepelende organisatie voor instructeurs) in ons clubhuis 

een bijscholing genaamd ‘Pittige meiden en Stoere jongens’. Tijdens de evaluatie bleek dat wij met 

ons lesprogramma op de goede weg zitten.  

• Twee instructeurs rondden de O&O bijscholing af met een certificaat (van AV naar C).  

• In de loop van 2018 staan er nog interne workshops gepland. 

• Eind 2018 en begin 2019 is O&O weer te gast op onze mooie locatie. Dat heeft als voordeel dat onze 

eigen instructeurs een thuiswedstrijd hebben. 

• Voor deelnemers aan de Powerbreedcursus staat een aantal theoriemomenten gepland. De 

bedoeling is om kennis, specifiek gericht op de krachtige rassen te vergroten. Dat er ook punten uit 

worden gehaald die verenigingsbreed worden toegepast, mag duidelijk zijn.  

 

Trainers! Jullie staan er, in weer en wind! Maar niet alleen op het veld: lesvoorbereiding, 

lesplanontwikkeling, vergaderen, onderstenen bij activiteiten, scholing, bijscholing, 

stagebegeleiding, organiseren Avondvierdaagse en noem maar op…. 

Zonder jullie geen vereniging. Dank voor alle inspanningen en vrije tijd die jullie in de HSVD steken, 

de waardering is groot!!! 

Aanmelden als trainer?Aanmelden als trainer?Aanmelden als trainer?Aanmelden als trainer?    

Lijkt het jou geweldig om hond en baas te leren samenwerken als een hecht team? Zie jij graag een 

blije, opgevoede hond (en baas?) of vind je de sporten helemaal fantastisch? Geef je dan op als 

trainer. Meld je aan bij de Info-hoek, we gaan zo snel mogelijk met je in gesprek. 

 

Bonieke Baumann, hoofd trainersgroep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jaarverslag barcommissie 2017  
 

Inge Patje heeft het beheer van de bar overgenomen van René Houtzager. Haar doel: 'samen". Alleen 

red je het niet binnen een vereniging, met goede samenwerking wel! Zo sta je sterk in het 

verenigingsleven. 

 

EvenementenEvenementenEvenementenEvenementen::::    

• De O&O lunches waren erg leuk om te doen en leverden veel positieve reacties op voor de 

barmedewerkers. 

• Tijdens NLdoet hebben we de mensen voorzien van koffie, thee, fris en een lekkere lunch! 

 Er  was een kleine groep mensen aanwezig, maar wel productief en gezellig.  

VeranderingenVeranderingenVeranderingenVeranderingen::::    

We zijn bezig met een aantal veranderingen om het werk achter de bar goed te laten verlopen en de 

omzet te verhogen. 

• We verkopen weer tosti’s! Er was vraag naar en voor de trainers die de hele zondag ochtend op het 

veld gestaan hebben is het erg lekker. 

• Mensen kunnen nu lekker aan de bar hangen op barkrukken, gemaakt door de klusgroep. 

• We gebruiken verschillende lijsten, zoals een ‘start en afsluitlijst’, een "hoe was het ook alweer"-lijst 

en een ‘afvinklijst’ voor schoonmaakwerkzaamheden. 

• We hebben een team dat weet van aanpakken. Tijdens het aanbrengen van de nieuwe vloer was 

iedereen enthousiast bezig om alles weer schoon te krijgen en terug op zijn plek te zetten.  

 

Aanmelden als barmedewerker?Aanmelden als barmedewerker?Aanmelden als barmedewerker?Aanmelden als barmedewerker?    

De barcommissie gaat er komend jaar weer vol voor. We gaan er samen wat van maken en hopen op 

vele gezellige uurtjes. Maar we hebben wel een half leeg rooster. 

Wil jij ook dat iedereen zich thuis voelt in een gastvrij club huis? Schenk jij graag een koel glas voor 

een instructeur na een verhitte training? Maak je graag een hete chocomel voor een verkleumde 

cursist? Geef je dan op als barmedewerker bij de Info-hoek.  

 

Inge Patje, 

Hoofd Kantine HSVD 

 

 

 

 

 



Jaarverslag infohoek 2017 

Het jaar 2017 is voor de infohoek best een bewogen jaar geweest. Er waren veel wisselingen in de 

samenstelling van het team, waardoor het niet altijd mogelijk was die service te verlenen die op dat 

moment noodzakelijk was. 

Jammer genoeg zijn ook een aantal versterkingen tijdelijk geweest, begrijpelijk maar ondanks dat 

toch vervelend voor de continuïteit. 

Ook van de vaste groep zijn er vrijwilligers gestopt. Anita met ingang van het 3e blok van 2017 en 

Chantal met de jaarwisseling. 

We zijn blij met nieuwe aanwinsten Bo-Anne en Elaine, maar het aantal medewerkers is 

onvoldoende om een goede bezetting te garanderen. Met als gevolg dat er af en toe werk blijft 

liggen.  

 

De mailafhandeling is hiervan een voorbeeld. De geadresseerde verwacht direct antwoord maar dat 

is niet te garanderen, omdat de mail alleen op trainingsdagen afgehandeld kan worden. Het 

commentaar en het onbegrip is voor de mensen van de infohoek best frustrerend. Een oplossing 

voor dit probleem is moeilijk voor te stellen, zeker met het gegeven dat de mail alleen in het clubhuis 

in te lezen is. 

 

Ondanks alle hobbels in het afgelopen jaar kijken we positief vooruit naar 2018 waarin we met 

dezelfde inzet voor een nog beter resultaat zullen gaan. 

 

De medewerkers van de Infohoek 

Wil, Elaine, Bo-Anne en Rob 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Jaarverslag ledenadministratie 2017  

In het jaar 2017 is het ledenaantal ongeveer gelijk gebleven aan dat van 2016, in aanmerking 

genomen dat opzeggingen pas later in 2018 worden verwerkt en de inschrijvingen voor 2018 pas een 

lidnummer van 2018 krijgen na 1 januari van het komende jaar. 

Zorgelijk is nog steeds de teleurstelling bij mensen die van de veronderstelling uitgaan dat het 

lidmaatschap automatisch stopt als de cursus wordt opgezegd. Dit geeft bij de overgang naar het 

nieuwe kalenderjaar veel extra werk voor zowel de ledenadministratie als de infohoek en niet te 

vergeten de penningmeester. 

 

De werkzaamheden van infohoek, leden administratie en cursuscoördinatie zijn van elkaar 

afhankelijk. Een groot deel van de werkzaamheden van de ledenadministratie, zoals het inschrijven 

van nieuwe leden en het versturen van de welkomsmail, wordt uitgevoerd door de infohoek. De 

database maakt het mogelijk dat verschillende mensen op verschillende momenten het 

ledenbestand optimaal houden. Op die manier verloopt de cursuscoördinatie goed en worden de 

cursisten van de juiste informatie voorzien.  

 

Namens de Ledenadministratie 

Rob van Rijnswou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Jaarverslag onderhoudscommissie 2017 

 

De onderhoudscommissie ziet u niet heel veel tijdens de trainingen, maar tussen de lessen door 

voeren wij veel werkzaamheden uit.  

Naast het dagelijkse onderhoud hebben we in 2017 ook een aantal dingen die eigenlijk nog bij de 

nieuwbouw horen af kunnen ronden: 

-De buitenbankjes zijn opgeknapt en geplaatst 

-Er is veel groen aangeplant 

-Het schilderwerk van de zeecontainer is afgerond  

-laatste afvoeren in het pand zijn aangesloten  

Naast deze dingen beginnen we ook tijd te krijgen voor onderhoud aan de toestellen en 

accommodatie, worden er toestellen uitgebreid, en hebben we dit jaar o.a. nieuwe nummers voor 

het agility parcours gemaakt.  

 

De materiële vloot van de vereniging is dit jaar ook uitgebreid. In januari heeft een lid ons een 

aanhanger geschonken en eind dit jaar heeft de vereniging een eigen grasmaaier kunnen kopen. 

We hoeven nu het maaiwerk niet meer uit te besteden, een aanzienlijke besparing!  

In 2018 krijgen we zoals het er nu uitziet alle klussen die nog van de nieuwbouw liggen klaar, te 

weten: 

-afwerking vloer binnen 

-tegelpad langs het veld naar achteren 

-belijning parkeerplaats 

 

Het onderhoudsteam is afgelopen jaar helaas iets kleiner geworden, dit komt mede doordat een 

aantal mensen andere functies bij de vereniging zijn gaan vervullen. Mocht u nu denken, ik klus graag 

en wil zo af en toe of structureel een steentje bijdragen,  

meld u vooral, vele handen maken licht werk!  

 

Renko van der Vinne, Namens: Herm, Ko, Siegert   


