
 

  

 

  In deze nieuwsbrief de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering, verslag van de 

Algemene ledenvergadering 2018; oproep opgeven voor Kampioenschapsprijs; clubmatch; Dag 

van de Hond 

 

 

  

  

  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  17 mei 2019 

  26 mei 2019 

 

23 juni 2019 

ALV 

Open Dag/Dag van de 

Hond 

Clubmatch 

  

OPZEGGEN VAN HET LIDMAATSCHAP  

Vóór 1 december van het lopende jaar 
schriftelijk of per e-mail bij de cursus- en 
ledenadministratie; 
cursusledenadmin@kcnijmegen.nl.  
U ontvangt altijd een bevestiging van uw 
uitschrijving. Zo niet, dan is uw bericht dus 
niet ontvangen door de cursus- en 
ledenadministratie.  

  
  Nieuwsbrief KC Nijmegen april 2019   

Belangrijke data 
    

Nieuws van de Penningmeester 

Van de ledenadministratie 



 
 

 

Het bestuur van de KNON nodigt u hierbij uit voor de Algemene Ledenvergadering, 

te houden op vrijdag 17 mei 2019, aanvang 20.00 uur, in het clubgebouw aan  

de Elshofweg 10 te Nijmegen. 

 

Agenda: 

1. Opening 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

3. Notulen ALV 2018 

4. Jaarverslag 2018 

5. Financieel jaarverslag 2018 

6. Verslag kascommissie 

7. Verlening decharge voor het financiële beleid 

8. Verlening decharge bestuur voor het totale beleid 

9. Vaststellen begroting 2019 

10. a. Conceptbegroting 2020 

      b. Contributie:  Het bestuur stelt voor 2020 een contributie verhoging voor.  

          Lid van €19,50 naar €20,00 en gezinslid van €9,50 naar €10,00  

11. Benoemen stemcommissie. 

12. Bestuursverkiezing.  

      Volgens rooster zijn Dhr. Henk Hommersom en Mevr. Annette Oostervink aftredend. Zij hebben zich     
      beide herkiesbaar gesteld.  
      Op voordracht van het bestuur is Mevr. Lieke Geurts verkiesbaar als bestuurslid in de functie  
      instructeurszaken..  
      Tegenkandidaten kunnen, conform artikel 8 van de statuten, voor de aanvang van de vergadering  
       worden voorgedragen door vijf leden.  
13. Pauze 

14. Uitslag stemming bestuursverkiezing. 

15. Benoeming leden kascommissie 2019/2020 

16. Uitreiking kampioenschapsprijzen. 

17. Uitreiking prijs 'Best geplaatst lid Kerstshow 2018' 

18. Rondvraag 

19. Sluiting 
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 Notulen Algemene Ledenvergadering vrijdag 20 april 2018 

 

1. Opening. 

    De Voorzitter (Anita van Bussel) opent de vergadering en heet eenieder welkom, ze bedankt de    

    aanwezigen voor   hun komst. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 

   Afmeldingen met kennisgeving van; Erwin en Annette Oostervink, Giel Bosman, Thessa van Leth,  

   M. van Hoogstraaten, Rianne Verschuuren, Truus Mugge en Astrid Straaijer ( Astrid meldt tevens  

   dat er geen meldingen zijn uit de  geschillen commissie) 

   Er zij geen ingekomen stukken 

3. Notulen ALV 2017. 

   Op de notulen zijn geen vragen en/of opmerkingen  en ze worden vastgesteld met dank aan de    

   secretaris. 

4. Jaarverslag 2017. 

      Henk Hommersom leest het jaarverslag 2017 voor en dit wordt vervolgens  vastgesteld. 

5. Financieel jaarverslag 2017. 

      Het boekjaar 2017 is afgesloten met een nadelig saldo van € 29,00. 

      Het vermogen op de bank is 6000,= euro toegenomen. 

      Er zijn geen verdere vragen over de exploitatierekening en de balans. 

6. Verslag kascontrolecommissie. 

   De kascontrolecommissie, dit jaar bestaande uit Dhr. Dick Rutten en Mevr. Truus Mugge, adviseert  

   de Algemene Ledenvergadering de penningmeester decharge te verlenen voor zijn financiële beleid         

   in het boekjaar 2017. 

7. Verlening decharge voor het financiële beleid. 

    De Algemene Ledenvergadering neemt het advies van de kascontrolecommissie over en de  

    penningmeester wordt onder applaus decharge verleend. 

8. Verlening decharge voor het totale beleid. 

      De Algemene Ledenvergadering heeft onder applaus decharge verleend voor het totaal gevoerde  

      beleid. 

9. Vaststellen begroting 2018. 

      De kantine genereert weer meer inkomen, de contributie wordt niet verhoogd 

      De begroting 2018 wordt vastgesteld. 

10. Concept begroting 2019. 

      Deze begroting is afgeleid van die van 2018 en wordt voor nu vastgesteld. 

11. Benoemen stemcommissie. 

 De vergadering beslist dat er bij acclamatie kan worden gekozen, er hoeft dus geen stemcommissie            

 benoemd te worden. 

12. Bestuursverkiezing. 

      Volgens het rooster is Dhr. Luut van Veldhuizen aftredend, hij heeft zich herkiesbaar gesteld. 

      Dhr. Luut van Veldhuizen wordt bij acclamatie verkozen. 

13. Pauze. 

      De vergadering besluit geen pauze te nemen en na afloop gezamenlijk wat te drinken. 

14. Uitslag stemming bestuursverkiezing. 

      Zie punt 11. 

15. Benoeming leden kascontrolecommissie 2018/2019. 

      Mevr. Truus Mugge is aftredend. 

      Dick Rutten mag nog 1 jaar deel uitmaken van de kascontrole commissie. 

      Nieuw lid van de kascontrole commissie wordt Kevin Ververs, reservelid wordt Mevr. W. Wennekes. 

16. Huldiging jubilarissen. 

      25 jaar lid van onze vereniging zijn, Piet Peters, Dick Rutten en Mariska Ekkebus. 

      Zij ontvangen een mooie bos bloemen en de KNON-speld. 

 



 

 

 

 

17. Uitreiking prijs “Best geplaatst lid kerstshow 2017” 

 Ons lid mevr. Rita Liebrand is uitgenodigd, haar hond “Stormchaser de Saint” was de best  

 geplaatste hond op de kerstshow 2017. 

18. Rondvraag. 

      Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

19. Sluiting. 

      De voorzitter sluit om 20.30 uur de Algemene Leden Vergadering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oproep voor het doorgeven van uw in 2018 geworden Nederlandse Kampioen. 

Leden van onze Kynologenclub die in 2018 met zijn/haar hond Nederlands Kampioen zijn geworden 

kunnen zich opgeven voor een Kampioenschapsprijs. 

Hiervoor komen in aanmerking: 

- Nederlands kampioenen 
- Nederlands Veteraankampioenen 
- Nederlands Jeugdkampioenen 

Wanneer men hiervoor in aanmerking wil komen dient men een kopie van de bevestiging van de 

Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland voor 30 april 2019 op te sturen naar: 

 

Secretariaat KNON 

Bonenkamp 30  

6662 RV  Elst. 

secretariaat@kcnijmegen.nl  

 

De Kampioenschapsprijzen worden uitgereikt tijdens de Algemene Vergadering. 

U dient uw prijs wel op deze vergadering in ontvangst te nemen, er worden geen prijzen nagestuurd. 

  

mailto:secretariaat@kcnijmegen.nl


 

 

 

 

 

Hiermee willen wij u op de hoogte brengen van het overlijden van de heer Evert Wieldraaier. 

De heer Wieldraaier was lid sinds 01-01-1968, is bestuurslid geweest en is daarna altijd zeer betrokken 

gebleven bij KC Nijmegen. Daarom is de heer Wieldraaier benoemd op 01-01-2017 tot erelid van  

KC Nijmegen. 

 

Evert was rasgroep keurmeester voor FCI groep 1 en 2 en was een belangrijke ambassadeur voor de 

Nederlandse kynologie. Hij was o.a. oud voorzitter van KC Arnhem en de bekende Pinkstershow 

waaraan hij vele jaren zijn medewerken heeft verleend. Tevens heeft Evert als voorzitter van de VKK 

(vereniging van kynologisch keurmeesters) zich samen met zijn team ingezet voor de vernieuwing en 

verbetering van het opleidingen- en examenbeleid van exterieurkeurmeesters in Nederland zo’n 15 jaar 

geleden. Evert was een graag geziene keurmeester en mentor voor veel fokkers en keurmeesters. Evert 

was Lid in de Orde van Oranje-Nassau, drager van de Goudenerespeld en de Gouden draagpenning 

van de Nederlandse Kynologie. De Nederlandse Kynologie is Evert heel veel dank verschuldigd voor 

zijn enorme inzet en belangrijke bijdrage aan het mede vormgeven van onze mooie hobby, het ‘houden 

van honden’ in Nederland. 

 

Wij wensen zijn familie heel veel sterkte toe met dit verlies. 

 

 
  



 

 Inschrijfformulier Clubmatch (zonder kwalificatie)  

Zondag  23 juni 2019   -    aanvang keuringen 10:30 uur  

Terrein KC Nijmegen, Elshofweg 10 te Nijmegen  

Keurmeesters: Mw. A. Zoontjes en Dhr. A. Simons   

 

Ras : ……………………...………………Variëteit: ……………………………………………………...  

 

Kleur: ……………………………………………………………………………...  Geslacht :  Reu  / Teef  

 

Naam v.d. Hond.……………………………………………………………………………………………...  

 

NHSB nummer : ……………………………Geboortedatum:  ………………………………………....... 

 

Vader : ……………………………………... Moeder :  …………………………………….………………  

Eigenaar : ……………………………………..... Fokker : …………………………………………………  

Adres : …………………………………….PC en Woonplaats: ………………………………………….. 

Email : …………………………………………………………………………………...  

 

Inschrijven in klasse:     Leden        Niet-Leden                         

Babyklasse (4-6 maanden)    €  9,50   € 14,50     …………..  
 

Puppyklasse (6-9 maanden    €  9,50   € 14,50     …………..  

Jeugdklasse (9-18 maanden)    € 12,00   € 17,00     …………..  

Jongehondenklasse (15-24 maanden)  € 12,00   € 17,00     …………..  

Openklasse (vanaf 15 maanden)    € 12,00   € 17,00     ………….  

Fokkersklasse (vanaf 9 maanden)   € 12,00  € 17,00    ………….  

Veteranenklasse  (vanaf 8 jaar)    € 12,00   € 17,00     …………..  

Kampioenklasse      € 12,00   € 17,00     …………..  

Koppelklasse (2 honden)      €  2,50                   €  5,00              …………..  

  

Groepsklasse (3+ honden)     €  2,50                   €  5,00              …………..  

 

Kind / hond show       €  2,50     € 2,50          …………..  

Niet RAS hondenklasse     
 

€ 12,00   
  

€ 17,00     …………..  

Vrijwillige bijdrage               ………….  

               Totaal    ………….  

Inzender verklaart dat de door hem ingeschreven hond gedurende de laatste 12 weken niet heeft verkeerd in omstandigheden 

waardoor geen gevaar voor besmetting, hondenziekte en enig andere ziekte van besmettelijke aard te vrezen valt.   

Inzender verklaart dat de ingeschreven hond niet aan de oren is gecoupeerd en indien geboren na 2001 ook  niet aan de staart 

is gecoupeerd.  

Handtekening :  ………………………………………… Datum: ……………………………………..  

Het inschrijfgeld  gelijktijdig met het indienen van dit formulier overmaken op IBAN : NL32 INGB 0008326991 ten 

name van :  Kynologenclub Nijmegen e.o. Noviomagum, met vermelding van : Inschrijving Clubmatch 2019   

Inschrijfformulier inzenden naar :  Secr. Clubmatch KNON, Bonenkamp 30, 6662 RV  Elst                                        
of gescand naar Email : secretaris@kcnijmegen.nl  



 

 

 

 

 

 

 

 


