Algemene ledenvergadering Hondenclub Aardenburg 2018
Datum: 14-01-2018
Aanvang: 10.10 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. 34 leden en 7 belangstellenden. (aanwezigheidslijst wordt aan verslag
bijgevoegd. )
Verslag vorige vergadering
 Het verslag wordt voorgelezen en voor akkoord bevonden. Yvan Gruytter en Margot de Smit
tekenen voor akkoord. Met de opmerking dat verslag 2015, 2016 dient te zijn.
Verslag penningmeester / financieel verslag
 Carlos geeft een overzicht via een spreadsheet. (deze is opvraagbaar als men hier
belangstelling voor toont)
 Meer leden in aantal 123, maar wel iets minder baromzet
 Sponsoring is minder dan vorig jaar, er wordt hier ook minder actief werk van gemaakt
 Inkomsten zijn gegenereerd dankzij de bar, het winkeltje, lidgelden, donaties, wedstrijden en
demonstraties
 Inkomsten afgelopen jaar 18750 euro
 Aankopen 3300 euro: plafondplaten, hekwerk, koelkast, kapschuur, kunstgras
 Algemeen resultaat -153,59 euro (klein tekort te wijten aan de investeringen die we gedaan
hebben)
 Financiële middelen bleven ongeveer gelijk
 Mark Rijk en Patrick Piessen hebben als kascommissie de boeken goedgekeurd, voor 2018
moet nog een nieuwe kascommissie aangesteld worden
 Margot vraagt of het een idee is om te collecteren voor de hondenclub. Antw. We willen dit
pad liever niet inslaan.
Verslag afgelopen jaar 2017 en vooruitblik 2018
Erwin toont het jaaroverzicht op powerpoint:
- aantal leden: 123 (druk jaar)
- we deden een optimalisatie van het kunstgras, zo kan het volledige veld gebruikt worden
voor agility
- we vernieuwden de omheining
- Er werd een berghok met kapschuur gebouwd. De keet van 2009 werd gesloopt
- schenking van Mark: kunststof banken voor het terras, + vuilbak
- activiteiten en workshops die we organiseerden: hoopers, clickertraining, agility-wedstrijden,
frisbee, Belgisch kampioenschap VOE (Eline 1ste plaats, Bennie 2de plaats), WAO (Philippe
behaalde in 2 jaar tijd 2 top 10 plaatsen), demo braderie Maldegem, wedstrijd G&G,
wandeldriedaagse, clubdag (spelletjes, quiz, BBQ), bingo, werkzaterdagen, petanque,
crowdfunding Senna, 2 aaimiddagen




Dankwoord voor iedereen: onderhoud, schoonmaak, bar, indoorhal, instructeurs, website ,
bestuur
De kalender voor 2018 wordt doorgenomen en is te downloaden op onze website.
Naast de reguliere overgangen zijn er de nodige wedstrijden, workshops, theorieavond,
aaimiddagen, clubdag, de wandel driedaagse, Bingo en werkzaterdag opgenomen.

Bestuursverkiezing  geen aftredende bestuursleden
Januari 2019: Carlos, Vivian, Daphne
Januari 2020: Erwin, Ton
Contributie 2018
G&G: blijft 80 euro
Agility: kleine stijging naar 60 euro (=2/3 van G&G)
Eenmalig inschrijfgeld 5 euro
Consumpties blijven hetzelfde
Jubilea en huldigingen
- Eline: 1ste plaats BK maxi graad 2
- Bennie: 2de plaats BK medium graad 1
- Philippe: deelname aan WAO
- Ton, Kurt: 30 jaar lidmaatschap
- Gunther, Johan: Vrijwilligers zonder lidmaatschap
- Katja: ter beschikking stellen indoor faciliteit
Overige zaken
- stichting nieuw Elan (5 verenigingen): infrastructuur bos en sportpark
gebruiken: hondenzwemmen, ride for the roses stopplaats voorzien voor
de lange afstand rijders. Hier is ook de nodige organisatie voor nodig
Rondvraag
- Patrick: is het mogelijk om de documenten op de site aan te bieden in pdf
ipv excell? Niet iedereen heeft excell. Antw. Wordt overgenomen.
- Patrick: is er de mogelijkheid om een T-shirt of polo van de club aan te
kopen? Dit zullen we opnemen in komende bestuursvergadering naar de
mogelijkheden.
Voorlopig zijn er enkel T-shirts voor wedstrijdspelers en T-shirts (in
bruikleen) voor vrijwilligers op wedstrijden en activiteiten
- Patrick: achteraan in de hoek is er een opening waar de honden onderdoor
kunnen. Antw. Kijken naar mogelijkheid om nog een strook onderaan te
zetten of de palen iets door te slaan.
- Olivier: graag alle data ook posten op de website ipv enkel op facebook.
Antw. Is in vele gevallen op de nieuwspagina terug te vinden, echter blijft
een aandachtpunt om dit op te volgen.
- Ton: graag een applaus voor Erwin en Patrick voor het bouwen van de
kapschuur
Sluiting om 11.20h met een hapje en een drankje

