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Bericht van 
 

Nieuwsbrief 13-05-2021 - Uitnodiging Algmene Ledenvergadering 

Beste leden. 
 

Wij gaan er vanuit dat we in week 20 al onze cursusactiviteiten weer op kunnen starten. Maar 
dat weten we pas zeker na de persconferentie van a.s. dinsdag 18 mei. 

 
We hebben nu ruim een halfjaar in de wacht gestaan, dit ondanks het feit dat sommige 
gemeenten al eerder groen licht hadden gegeven om onder beperkte omstandigheden 
weer buiten les te mogen geven. De gemeente Nijmegen hield echter voet bij stuk en gaf 
ons daarvoor geen permissie om de ozo nodige cursussen, die zeker voor de pups 
ontzettend van belang zijn, weer op te starten. We missen in dit kader een centraal beleid die 
eenduidig is en niet afhankelijk is van ambtelijke willekeur. Financieel gezien voltrekt zich 
langzaam een ramp voor onze club, want alle vaste kosten lopen door en van enige 
inkomsten is geen sprake. Wel heeft de gemeente Nijmegen over het jaar 2020 een 
huurkorting gegeven voor het door ons gehuurde terrein, maar zoals u zult begrijpen is dat 
onvoldoende om ons uit de rode cijfers te houden. 

 
Het bestuur komt regelmatig bijeen om de toestand te bespreken, maar heeft geen ijzer met 
handen kunnen breken want zoals velen, hebben ook wij ons op straffe van een boete, 
moeten houden aan de onderhavige regelgeving. 

 
Een datum voor de Algemene Leden Vergadering staat inmiddels gepland, deze zal worden 
gehouden op vrijdag 25 juni a.s. om 20:00 uur in ons clubgebouw, dit natuurlijk onder 
voorbehoud dat we met een kleine groep weer samen mogen komen. Een aanmelding 
hiervoor is gewenst, want er zal dan nog steeds een limiet gelden voor het maximaal 
aanwezige personen. Graag even een berichtje naar het secretariaat als u van plan bent te 
komen. 

 
Hieronder treft u de Agenda ALV 2021 en de notulen van de ALV van 2020 aan. 

 
Oproep voor het doorgeven van in 2020 behaalde Nederlands Kampioenschap. 
Leden van onze Kynologenclub die in 2020 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 vóór 20 juni 2021 op te sturen 
naar: 
Secretariaat KNON 
Bonenkamp 30 
6662 RV Elst of naar secretaris@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. 
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Agenda ALV 25 juni 2021: 

1. Opening 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

3. Concept notulen ALV 2020 

4. Jaarverslag 2020 

5. Financieel jaarverslag 2020 

6. Verslag kascontrolecommissie 

7. Verlening decharge voor het financiële beleid 

8. Verlening decharge bestuur voor het totale beleid 

9. Vaststellen begroting 2021 

10. Conceptbegroting 2022 

11. Benoemen stemcommissie 

12. Bestuursverkiezing: 

Volgens rooster is Dhr. L. van Veldhuizen (penningmeester) aftredend, hij heeft zich voor een 
periode van 1 jaar herkiesbaar gesteld. 

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen, conform artikel 8 van de statuten, voor de 
aanvang van de vergadering worden voorgedragen door vijf leden. 

13. Pauze 

14. Uitslag eventuele stemming bestuursverkiezing 

15. Benoeming leden kascontrolecommissie 2020/2021 

16. Uitreiking Kampioenschapsprijzen 2020 

17. Rondvraag 

18. Sluiting 
 
 

  Notulen Algemene Ledenvergadering vrijdag 3 juli 2020 

Agenda: 

1. Opening; De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken; De voorzitter noemt de mensen die zich hebben 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

3. Concept notulen ALV 2019; De notulen worden conform vastgesteld. 

4. Jaarverslag 2019; Het Jaarverslag dat wordt voorgelezen door de secretaris wordt onder 
dankzegging vastgesteld. 

5. Financieel jaarverslag 2019 ; Het financieel resultaat kom uit op een nadelig bedrag van € 
172,19 en is in overeenstemming met de begroting voor dat jaar. Voor de Kerstshow is € 
12.000 als voorziening opgenomen. Er is € 1.000,- minder aan contributie binnen gekomen, 
en er zijn nu 293 betalende leden. Kantine: de marge is goed, maar de verhuur blijft achter op 
de begroting. Ook decursusgelden blijven achter op de begroting. De kosten van de energie 
en het onderhoud zijn gestegen. Halverwege 2019 zijn de cursustarieven aangepast naar € 
57,50 voor een lesuur. 

6. Verslag kascontrolecommissie; De penningmeester leest het verslag van de 
kascontrolecommissie voor en de vergadering stemt daarmee in. 

7. Verlening decharge voor het financiële beleid ; Onder applaus wordt decharge verleend. 
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8. Verlening decharge bestuur voor het totale beleid ; Onder applaus wordt decharge 
verleend. 

9. Vaststellen begroting 2020 ; De begroting wordt dienovereenkomstig vastgesteld. 

10. Conceptbegroting 2021 ; De conceptbegroting 2021 wordt eveneens vast gesteld. 

11. Bestuursverkiezing; aftredend voorzitter Mevr. Anita van Bussel wordt bij acclamatie 
herkozen. 
Wel nemen we na 6 jaar afscheid van Mevr. Gonny Peters als bestuurslid, zij wordt bedankt 
met een enveloppe en een mooi boeket bloemen. 

12. Benoemen stemcommissie ; Er hoefde geen stemcommissie te worden gevormd, om 
reden dat er bij acclamatie gekozen. 

13. Pauze; deze is niet gehouden. 

14. Uitslag stemming bestuursverkiezing ; zie punt 11. 

15. Benoeming leden kascontrolecommissie 2020/2021; De heer Rutten treed af en Dhr. J. 
Suttmuller treed als lid naast Mw. W. Wennekers toe. 
Dhr. D. Rutten stelt zich herkiesbaar voor een nieuwe termijn en wordt gekozen als reserve 
lid. 

16. Uitreiking Kampioenschapsprijzen 2019 ; aan Mw. Astrid Straaijer - Lieuwke, Nederlands 
Jeugdkampioen 2019 en Qunack’s Favor Femme Formidable Nederlands Kampioen 2019. 
en aan : Dhr. Jos Sutmuller -Jenta-Jentie v.d. Neerbosche Wateren Nederlands Kampioen 
2019. 

17. Uitreiking prijs 'Best geplaatst lid Kerst Winner Show 2019 ; Mevr. Liebrand met 
Stormchaiser The Saint. 

18. Uitreiking jubileumspeld ; Aan mevr. W. Rutten wordt een jubileumspeld en een mooi 
boekt bloemen uitgereikt voor 25 jaar lidmaatschap. 

19. Rondvraag ; Mevr. T. van Leth vraagt of er iets gedaan moet worden aam het 
teruglopende ledenaantal. Antwoord is dat er bij alle verenigingen een terugloop in het aantal 
leden is en dat daar weinig aan te doen is, mensen vertrekken vaak na de puppycursus. Ze 
vraagt ook of het misschien iets is om een keer een workshop voor binnen te organiseren. 

Mevr. A. Beers vraagt of er nog meer gedaan kan worden om instructeurs te werven. 

20. Sluiting ; De voorzitter sluit om 20.35 uur de vergadering en nodigt iedereen uit om wat te 
blijven drinken. 

 

Namens het bestuur, met vriendelijke groet, 

Annette Oostervink, secretaris 

 
 
 


