Algemene ledenvergadering Hondenclub Aardenburg 2020
Datum: 12/01/2020
Aanvang: 10.00 uur
Opening:
De voorzitter opent de vergadering. Alle aanwezigen worden welkom geheten en bedankt voor hun
komst. De aanwezigheidslijst gaat rond en de leden tekenen voor hun aanwezigheid. 33 leden en een
5-tal belangstellenden. (aanwezigheidslijst wordt aan verslag bijgevoegd. )
Verslag vorige vergadering:
Het verslag wordt voorgelezen en voor akkoord bevonden. Greet Verhaeghe en Sabine Cattrysse
tekenen voor akkoord.
Verslag penningmeester / financieel verslag:
-Carlos geeft een overzicht via een spreadsheet. (deze is opvraagbaar als men hier belangstelling
voor heeft)
- Flink meer baromzet waarvoor dank aan Johan om goed in te kopen, iets minder lidgeld dan in 2018
- uitgaven meer dan vorig jaar:
- ivm aankoop jassen voor vrijwilligers begin 2019
- vernieuwing kantine: stoelen, tafels, barkrukken, tegels en lambrisering
- Positief resultaat in 2019: € 1.825,05
- Controle kas, 2 vrijwilligers worden gezocht
- Applaus voor Carlos! Hij vraagt ook applaus voor de leden die voor dit positief resultaat zorgen.
Jaaroverzicht 2019 en vooruitblik 2020:
- 132 leden: (we vinden 100-120 een magisch getal) Splitsing: G&G 105 + Agility 17 + combi 10,
waarbij 35% in Nederland woont en 65% in België
- strandtraining 31/03/2019 was een succes
- Er worden foto’s getoond van trainingen, wedstrijden, wedstrijden op verplaatsing, laatste training
met kerstmuts. We vinden dit heel leuk, dus foto’s mogen altijd doorgestuurd worden naar
secretariaat@hc-aardenburg.nl
- Speuren: 01/02/2020 zal de eerste les van 2020 zijn. Op de website staat een promotiefilmpje, leuk
voor nieuwe geïnteresseerden
- Agility: 1e wedstrijd op het schapenveldje (schutters) mooi veld, maar niet ideaal ivm ontbreken
toiletten, hoe er geraken, slecht weer. Veel hulp van vrijwilligers, waarvoor we dankbaar zijn
- Agility: Leden gaan samen op wedstrijd, leuk dat er zo’n goede sfeer in de groep zit
- Agility: Belgisch kampioenschap op voetbalveld: goed georganiseerd. Eline haalde een prachtige 3e
plaats in graad 3. Bennie en Julie deden ook mee maar haalden dit jaar geen podiumplaats.
- Agility: WAO: Philippe deed mee met Jessy: unieke situatie voor België. Jessy is de hond van Bennie
en is moeilijk voor Jessy als baasje dan ook nog aan de kant staat te coachen.
- Agility: Volgend weekend weten we of Jessy in 2020 met Bennie of Philippe zal lopen
(Intussen weten we dat Bennie met Jessy 4e is geworden. Een prachtige plaats, maar spijtig dat ze
niet geplaatst zijn. Ze staan wel 1e op de reservelijst en Bennie gaat mee voor het Nederlandse team
in het coach team. Dat is natuurlijk ook een mooie prestatie)

- In mei hielden we de jaarlijkse 3 daagse hondenwandeling ten voordele van “Sta op tegen kanker”.
Afgelopen decennia hebben we afscheid moeten nemen van onder andere Katrien, Marian, Huib en
Marc. Deze personen hebben veel betekend voor de club. De opkomst is de laatste jaren, vooral op
woensdag erg laag. In 2020 zullen we 1 dinsdag lopen voor het goede doel omdat we dit een mooi
initiatief vinden en vragen de leden om dit al in te plannen in hun agenda.
- Clubdag: was weer een groot succes. Vrijdagavond werd het veld al klaargezet. Dank hiervoor aan
Frank en Patrick. Leuke foto’s komen voorbij. Miriam had een mooie prijs voor de winnaar gemaakt.
’s Avonds BBQ in een nieuwe tent, dansen bij het kampvuur en weer heel veel hulp van de leden/
niet leden.
- Aaimiddagen: 1x in Aardenburg en 1x in Knokke
- Werkzaterdagen: heel blij met 15-18 vrijwilligers. Ze worden heel goed verwend. 2x per jaar
proberen we dit te plannen, ook voor 2020.
- Bingo avond met mosselen: dank aan pannen van Olivier en er waren weer mooie prijzen, dank aan
Vivian
- In 2019 hebben we 93 G&G trainingen, 62 agility trainingen en 4 speurtrainingen gehad
- Voorlichtingsavond bij Dierenartsencentum West wordt enkele keren per jaar door Erwin
bijgewoond om tips en tools te geven voor de puppy eigenaren.
- Jira is er als trainer bij gekomen voor Agility
- Desire heeft even een time-out
- In 2019 hebben we geen workshop en demonstratie gehad- hopelijk in 2020 weer
- Ride for Roses ging niet door
- 4e overgang A/B is niet gelukt in 2019, wordt begin 2020 ingepland.
Doelstellingen 2020:
- hoofd instructeurkorps is nu in de handen van Kurt
- upgrade kantine zal rond Pasen plaatsvinden, na 30 jaar is dat eens nodig
- Een nieuwe kattenloop voor Agilty staat op het programma voor eind 2020
Activiteitenkalender is te vinden op website onder “kalender” met onder andere voor 2020:
- 29/03 strandtraining
- 10/5 agilitywedstrijd op voetbalplein
- 26/05 hondenwandeling ten voordele van Sta op tegen kanker
- 11/7 clubdag
- 23/10 bingo
Bestuursverkiezing – 2 aftredende bestuursleden:
Januari 2020:
- Erwin:
31 voor + 2 blanco
- Ton:
32 voor + 1 blanco
Ze doen er dus zeker weer wat jaartjes bij 
Contributie 2020:
- G&G: blijft € 80
- Agility: wordt € 70
- Eenmalig inschrijfgeld € 5
- Consumpties blijven dezelfde prijs

Jubilea en huldigingen:
- Eline
- Philippe:
- Bennie:
-Gunther, Johan en Yvette:
- Katja:

3e op BK
deelname WAO
Jessie WAO
vrijwilligers zonder lidmaatschap
ter beschikking stellen indoor faciliteit

Overige zaken:
- Elan: Er wordt een sporthal gebouwd in Aardenburg, zal multifunctioneel moeten zijn en alle
verenigingen in Aardenburg worden erbij betrokken. Bijeenkomsten worden door Bennie voor onze
club bijgewoond.
Rondvraag:
- Patrick: Vrienden der Blinden – Er werden in totaal 140 ton dopjes opgehaald, bedankt ook aan
onze leden! Per 1000kg dopjes krijgen ze € 300
- Eline: in het weekend van Hemelvaart vindt het WAC (World Agility Championship) in Dentergem
plaats, Basiel en Eline doen mee. Dit is het weekend na het WAO en wordt vanuit de VOE
georganiseerd. Je wordt geselecteerd door heel het seizoen te spelen, enkel voor graad 3.
- Brenda: kan er iets gedaan worden aan het internet in het clubhuis. Waarschijnlijk moeten we een
nieuwe router aankopen
Er worden nog enkele filmpjes getoond van agility

Sluiting om 11.40h met een hapje en een drankje

