
 

  

 

Beste leden, 

we hopen dat u allemaal nog gezond bent. 

Allereerst ons excuus dat we u nu pas een nieuwsbrief sturen. Helaas kunnen/mogen we op dit 

moment nog steeds geen les gaan geven, maar gezondheid gaat natuurlijk boven alles. 

We denken/hopen dat we in september weer les mogen gaan geven. 

Wel gaan we vragen om toestemming om eventueel met een kleine groep van 6 puppy’s die ruim van 

elkaar af staan eerder te mogen starten, omdat de socialisatie van de pup zo belangrijk is. 

Wij houden u natuurlijk op de hoogte van de ontwikkelingen, houd u daarvoor onze website in de gaten: 

www.kcnijmegen.nl 

Graag zien wij u allemaal weer gezond terug zodra dit weer mogelijk is. 

  

           

  

   

 

 

 

          

ALV 

Clubmatch KNON 

25 mei 2020 

28 juni 2020 

  

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.  

ALV 25 mei 2020 komt te vervallen, zodra wij 
een nieuwe datum kunnen plannen stellen wij 
u daarvan op de hoogte. 
 
Clubmatch KNON 28 juni 2020 is 
geannuleerd. 
  

  
  Nieuwsbrief KC Nijmegen april 2020   

Nieuws van de Penningmeester 

Belangrijke data 

 

Mededelingen 

 

http://www.kcnijmegen.nl/


 

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

Ledenvergadering, te houden op ????, aanvang 20.00 uur, in het 

clubgebouw aan de Elshofweg 10 te Nijmegen. 

 
Agenda: 

1. Opening 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

 

3. Concept notulen ALV 2019 

 

4. Jaarverslag 2019 

 

5. Financieel jaarverslag 2019 

 

6. Verslag kascommissie 

 

7. Verlening decharge voor het financiële beleid 

 

8. Verlening decharge bestuur voor het totale beleid 

 

9. Vaststellen begroting 2020 

 

10. Conceptbegroting 2021 

 

11. Benoemen stemcommissie. 

 

12. Bestuursverkiezing.  

       Volgens rooster is mevrouw Anita van Bussel aftredend maar ze heeft zich herkiesbaar gesteld.  

       Ook mevrouw Gonny Peters is aftredend en zij heeft zich niet herkiesbaar gesteld. 

       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 2020/2021 

 

16. Uitreiking Kampioenschapsprijzen 2019 

 

17. Uitreiking prijs 'Best geplaatst lid Kerst Winner Show 2019' 

 

18. Rondvraag 

 

19. Sluiting 

 



 

Notulen Algemene Ledenvergadering vrijdag 17 mei 2019                   

 
 

1. Opening. 

   Anita van Bussel opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom,  

   en bedankt de aanwezigen voor hun komst. 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 

   Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken  

   Er hebben zich enkel mensen afgemeld voor de vergadering. 

   Dhr. en Mevr. Dick en Wil Rutten, Mevr. Wilma Wennekers, Mevr. Bianca van Leth,  

   Mevr. Truus Mugge, Mevr. Lieke Geurts, Mevr. Juul Schueler, Mevr. Tonnie Peters,  

   Mevr. Thessa Schellekens van Leth, Mevr. Denise van Leeuwen, Mevr. Truus Veldhuizen, 

   Dhr. Erwin Oostervink, Dhr. Pierre van Bussel en Dhr. en Mevr. Cees en Regina van Benthem. 

   .   

3. Notulen ALV 2018. 

    Op de notulen zijn geen vragen of opmerkingen en ze worden vastgesteld. 

 

4. Jaarverslag 2018. 

    Het jaarverslag wordt voorgelezen en wordt vastgesteld. 

 

5. Financieel jaarverslag 2018. 

    We hadden een tekort van 61,- , dit heeft te maken met veel onderhoudskosten aan het veld  

    en aan het terras. Ook is er geld besteed aan nieuw meubilair. 

    Ondanks al deze uitgaven was het toch een goed jaar. 

    Aan voorziening is € 8000,- van de Kerstshow toegevoegd. 

    Het financieel jaarverslag wordt vastgesteld.  

 

6. Verslag kascommissie. 

    Op 26 april is er kascontrole gehouden door Dhr. Kevin Ververs en Dhr. Dick Rutten en waarvan 

    verslag gemaakt waarin zij adviseren aan de Algemene Ledenvergadering om de penningmeester  

    decharge te verlenen voor zijn financiële beleid in het boekjaar 2018. 

     

7. De Algemene Ledenvergadering heeft het advies van de kascommissie opgevolgd en  

    onder applaus decharge verleend. 

 

8. Verlening decharge bestuur voor het totale beleid. 

    De Algemene Ledenvergadering heeft onder applaus decharge verleend. 

 

9. Vaststellen begroting 2019. 

    De begroting 2019 wordt vastgesteld. 

 

10. Conceptbegroting 2020 

      a. De begroting van 2020 wordt vastgesteld.  

      b. De voorgestelde verhoging van de Contributie voor 2020 van voor een Lid van   

          €19,50 naar €20,00 en gezinslid van €9,50 naar €10,00 wordt aangenomen door de leden.  



11. Benoemen stemcommissie. 

      De vergadering beslist dat er bij acclamatie kan worden gekozen en we hoeven dus geen  

      Stemcommissie.  

 

12. Bestuursverkiezing.  

      Volgens rooster zijn de heer Henk Hommersom en mevrouw Annette Oostervink aftredend en  

      beide zijn herkiesbaar en worden bij acclamatie herkozen.  

      Mevrouw Lieke Geurts wordt bij acclamatie gekozen voor een functie in het bestuur als  

      Hoofdinstructeur. 

 

13. Pauze. 

       Geen pauze. 

    

14. Uitslag stemming bestuursverkiezing. 

       Zie punt 12  

 

15. Benoeming leden kascommissie 2019/2020 

       De heer Kevin Ververs en mevrouw Wilma Wennekers worden gekozen voor de kascommissie in  

       2020 en de heer Jos Sutmuller is reserve lid.  

 

16. Uitreiking kampioenschapsprijzen. 

       Nederlands Jeugdkampioen: 

       Jenta- Jentie van de Neerbosche Wateren van Jos Sutmuller.  

       Nederlands Jeugdkampioen:  

       Qunack’s Favor Femme Formidable  

       Nederlands Kampioen:  

       Qunack’s Favor Happy New Year  

       Beide van Astrid Straaijer      

 

17. Uitreiking prijs 'Best geplaatst lid Kerstshow 2018’ 

      Het Best geplaatst lid is Mevr. Astrid Straaijer met het Kooikerhondje   

      Qunack’s Favor Mr Moustache 

  

18. Jubilaris  

      Mevrouw Wil Rutten is 25 jaar lid maar kan helaas niet aanwezig zijn. 

      Dit wordt echter niet vergeten en de speld zal nog uitgereikt worden. 

 

19. Rondvraag. 

       Niemand heeft iets voor de rondvraag.  

 

20. Sluiting 

      De voorzitter mevrouw Anita van Bussel bedankt de aanwezigen nogmaals voor hun komst,  

      en nodigt iedereen uit voor nog een drankje en sluit om 20.55 uur de vergadering.    

 

 

 

  



Oproep voor het doorgeven van uw in 2019 geworden Nederlands Kampioen. 

Leden van onze Kynologenclub die in 2019 met zijn/haar hond Nederlands Kampioen zijn geworden kunnen zich 

opgeven voor een Kampioenschap prijs. 

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 26 juni 2020 op te sturen naar: 

 

Secretariaat KNON 

Bonenkamp 30  

6662 RV  Elst. 

secretaris@kcnijmegen.nl  

 

De Kampioenschapprijzen worden uitgereikt tijdens de Algemene Vergadering. 

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

 

 

mailto:secretaris@kcnijmegen.nl

