Algemene ledenvergadering Hondenclub Aardenburg 2019
Datum: 13-01-2019
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 9
belangstellenden. (aanwezigheidslijst wordt aan verslag bijgevoegd. )
Verslag vorige vergadering:
Het verslag wordt voorgelezen en voor akkoord bevonden. Philippe Dubois en Katrien Verlinden
tekenen voor akkoord.
Verslag penningmeester / financieel verslag:
• Carlos geeft een overzicht via een spreadsheet. (deze is opvraagbaar als men hier
belangstelling voor toont)
• Meer leden in aantal, maar wel iets minder baromzet. Carlos dankt Johan en Mieke die door
goed inkopen doen er voor de bar wel een positief verhaal van maken. Johan zegt op zijn
beurt dat het voor de socialisatie van de honden belangrijk is dat de baasjes de bar
bezoeken.
• Sponsoring is minder dan vorig jaar, er wordt hier niet actief werk van gemaakt.
• Inkomsten zijn gegenereerd dankzij de bar, het winkeltje, lidgelden, donaties, wedstrijden en
demonstratie in Maldegem.
• Bennie Pielaert en Frank Van De Genachte hebben als kascommissie de boeken
goedgekeurd.
• Financieel is er een positief beeld! (Applaus voor Carlos)
Verslag afgelopen jaar 2018 en vooruitblik 2019:
Erwin toont het jaaroverzicht op powerpoint:
• aantal leden: 151 (heel druk jaar) waaronder er 24 ook agility doen: 15 enkel agility en 9
combinatie g&g+agility.
• Aandacht voor speuren, de bedoeling is om iedere maand 1 training te geven op
verschillende locaties.
• activiteiten 2018:
o 2 wedstrijden agility waarvan 1x met Pasen op het voetbalveld en 1x deze zomer op
ons eigen veld. In de hitte deze zomer konden de deelnemers en geïnteresseerden
de koelte opzoeken in het bos. We zijn heel fier op ons plekje in het Aardenburgse
bos.
o 1 wedstrijd g&g: grote opkomst al mogen er best nog iets meer leden meedoen. De
bar deed goede zaken!
o De workshop schapenhoeden trok 12 deelnemers en was een succes. Hanke
Karreman met haar man deden eerst testen om te zien of de hond er aanleg voor
had en er kwam ook wat theorie aan bod.
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De Wandel 3-daagse blijft ieder jaar terugkomen, waarbij we deze opdragen aan de
ontvallen leden aan de vreselijke ziekte kanker. Inschrijfgeld gaat naar de stichting
sta op tegen kanker.
De Clubdag was ook weer een succes met veel en grote groepen voor de
spelletjesmiddag en een grote opkomst voor de bbq.
Demo braderie Maldegem
Bingoavond met prachtige prijzen.
WAO: Voor Mauro en Philippe was het een Internationaal afscheid op de
wereldkampioenschappen. Het was de 4e deelname en Mauro is bijna 11 jaar.
Philippe heeft een 1e x ook meegedaan met Jessy. Het WAO is een unieke
gebeurtenis en logistiek is het niet eenvoudig om allemaal te regelen. Er zijn veel
deelnemers uit allerlei landen waaronder Canada en Japan en er is besloten om het
de komende 3 jaar in Nederland te organiseren omdat vliegen op Amsterdam
gemakkelijk is. We wensen Bennie succes omdat hij mee deed aan de zeer zware
selectie in Nederland om in 2019 met Jessy voor Nederland te lopen.( Intussen heeft
daar een prachtig resultaat neergezet, maar had iets te kort om mee te kunnen doen.
Voor Jessy gaat het WAO gewoon door omdat Philippe zich met haar wel voor België
heeft geplaatst.) We wensen hen onder leiding van Bennie heel veel succes in
2019!!!
Kampioenschap VOE: ook hier vallen leden van onze hondenclub in de prijzen waar
we natuurlijk erg trots op zijn: Bennie 1e plaats en Eline 2e plaats.

De doelstellingen voor 2018 zijn dus allemaal gehaald!
Vooruitblik 2019:
-streven naar 100-120 leden
- trainerkorps versterken
- strandtraining op 31/03/2019
- 5/5 wedstrijd Agility
- Wandel 3-daagse op 17 + 18 + 19 juni
- 7/7 wedstrijd G&G
- 14/7 clubdag: ideeën zijn welkom
- 15/9 kampioenschap Agility
- 18/10 Bingo of andere spelletjesavond
- speuren: data te vinden op het bord in de kantine en op facebook
- aaimiddagen worden nog gepland door Brenda
- werkzaterdagen worden nog gepland
- plafond vernieuwen
- kalender wordt op de website geplaatst

Bestuursverkiezing – 3 aftredende bestuursleden:
Carlos – Daphne – Vivian: allen 33 ja-stemmen
Januari 2020: Erwin, Ton
Contributie 2019:
- G&G: blijft € 80,--/kalenderjaar
- Agility: blijft € 60,--/kalenderjaar
- Eenmalig inschrijfgeld € 5 ,-- Consumpties blijven hetzelfde
Jubilea en huldigingen:
- Erwin de Poorter:
- Mieke Broeckaert

30 jaar lidmaatschap
10 jaar lidmaatschap

- Bennie Pielaat:
1e plaats medium graad 1 Superprestige
- Eline Vanderschommen:
2e plaats maxi graad 2 superprestige
- Philippe Dubois:
deelname WAO
- Gunther van de Geuchte , Johan Roels en Yvette Slabbinck : vrijwilligers zonder lidmaatschap
- Katja Roedts:
ter beschikking stellen indoor faciliteit
Overige zaken:
• Om de vrijwilligers in de bloemetjes te zetten is door het bestuur besloten om jassen aan te
kopen waarmee ze naar de club kunnen komen en om ook thuis te kunnen dragen.
• Stichting Elan is nog veel van plan, Bennie zal ons op de hoogte houden

Rondvraag:
• Greet Verhaege: kunnen leden t-shirts aankopen?
Bij activiteiten kunnen vrijwilligers t-shirts gebruiken die in het bezit zijn van de club
• Désiré Vancoppenolle: voordat de honden het terrein opkomen, moeten de baasjes de
honden eerst goed uitlaten. Wilt je hond toch iets doen, moet je deze wegtrekken en het
hem/haar elders laten doen. Mocht het toch gebeuren dan moeten de leden het zelf
opkuisen en met de plantenspuit op die plaats de geur weghalen.
De trainers zullen daar in 2019 beter op toezien
• Nancy : wilt graag weer actiever worden in de club. Bij activiteiten kunnen we op haar
rekenen en misschien wilt ze wel instructeur worden.
• Gunther van de Abeele: is de club eigenaar van het clubhuis?
Alles is van de gemeente, we zijn blij met dit bijzondere plekje en in het bestemmingsplan staat HCA
ingekleurd
• Gunther Van de Abeele: waar kun je de activiteiten terugvinden?
Alles komt op Facebook, op de website (nieuws+ kalender), bord in clubhuis
Patrick: wanneer wordt het plafond eruit gehaald?
Ton zal een datum bepalen (op 27/01/2019 was het er al uit)
• Brenda Schollaert: ieder jaar in er een Zeehondenwandeling in De Haan, zou dat een leuke
activiteit zijn om samen te doen?
Iedereen die dit wilt, mag daar natuurlijk heen. Het is een druk bezocht evenement en niet iedereen
houdt van die drukte. Eind maart is er een strandtraining.
Sluiting om 11.40h met een hapje en een drankje

