notulen ALV d.d. 4 juni 2021

Locatie:
Aanvang:
Aanwezig van het bestuur:
Notulist:

Dorpshuis “De Toekomst” , Langbroek
20.00 uur
Jos Elskamp, Clemens Verspeek, Ellen Ruys, Sonja de Jong en Maartje Mantel
Maartje Mantel

1) Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur.
De volgende leden zijn aanwezig. Ivm privacy worden alleen de lidnummers gemeld. 01588, 01001, 01054,
01873, 01130, 01655, 01709, 01735.
2) Huishoudelijke mededelingen en ingekomen stukken
Het Dorpshuis ligt de Coronamaatregelen toe, waar wij ons, als bezoekers van het Dorpshuis aan moeten
houden.
Er zijn geen ingekomen stukken.
3) Concept notulen ALV 26- 9-2019 en BALV 26-10-2019
Naar aanleiding van punt 7 vraagt Annet of de wisselbekers weer op de show worden uitgereikt. Bestuur geeft
aan dit te gaan doen.
Klaas vraagt of de handtekeningenlijst van de aanwezigen wel meegezonden mag worden ivm privacy
wetgeving. Bestuur geeft aan hier in de toekomst rekening mee te houden.
Notulen worden vastgesteld.
4) Financiën
Frank vraagt waarom de financiële stukken afgelopen jaar niet al gedeeld zijn, terwijl dit wel verplicht is. De
Voorzitter geeft aan dat dit helaas niet is gelukt ivm Corona.
Over het algemeen is men tevreden met het overzicht van 2020. De nieuwe lay-out is korter, maar wel
overzichtelijker.
5) Verslag kascommissie 2019
Frans Kappel is akkoord.
Annet Borgstijn is akkoord. Annet vindt ons een rijke vereniging en we worden steeds rijker. Ze vraagt zich af,
wat gaan we hiermee doen?
6) Verslag kascommissie 2020
Wilma Bijma is o.v.b. akkoord. Ze heeft de mail niet ontvangen.
Annet Borgstijn is akkoord
7) Decharge van het bestuur
Voor 2019 geven Frans en Annet hun akkoord.
8) Benoeming nieuwe kascommissie
Wilma Bijma blijft nog een jaar. Piet Geelen meldt zich als tweede en Frans Megens wordt reserve.
9) Begroting 2021
Sonja is vergeten de begroting uit te printen. Ze zegt toe hem naar alle aanwezigen toe te mailen.
Er wordt een positief resultaat van €8.500,- verwacht. De meeste inkomsten komen uit stamboekzaken en
contributie. De meeste kosten zijn show, Journal, paspoorten en bestuurskosten.
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Klaas geeft aan dat de inkomsten van de neutrale paspoorten terug zullen lopen nu er niet meer in het
buitenland gechipt mag worden.
Secretariële verslagen 2019 en 2020
Er zijn geen vragen en opmerkingen over de verslagen.
Goedkeuring geactualiseerd registratie reglement
Naar aanleiding van de laatste vergadering is er een nieuw reglement. Het bestuur heeft van de kans gebruik
gemaakt om het hele reglement te herschrijven om hem leesbaarder te maken.
Alle aanwezige leden stemmen in met het nieuwe reglement.
Presentatie WPCV studbook nummer 3
Jos overhandigd de voorzitter van de registratiecommissie (Clemens) het eerste exemplaar. Dit studbook betreft
de periode 2014-2020.
Planning show 18 september 2021
De show wordt op 18 september in Putten gehouden. Dezelfde juryleden als afgelopen jaar zijn gevraagd, zij
hebben voor dit jaar toegezegd mits dat met de dan geldende regelgeving mogelijk is
Mocht er een plan B nodig zijn, dan willen de leden graag paneljuryleden.
Gerrit zou graag een keer goede fokker zien ipv paneljuryleden. Jos geeft aan dat dit een keer kan bij een ludieke
wintershow.
Rondvraag
Annet, wat gaan we doen met het geld wat we in kas hebben?
Hier gaan we een keer na Corona een activiteit voor organiseren
Annet, zou graag meer advertenties in Journal zien, kan de prijs naar beneden?
Dit hebben we afgelopen Journal gedaan, maar had helaas geen effect.
Klaas, hoe zit het met het rooster van aftreden?
Jos staat a.s. roulatiemoment op het schema voor aftreden.
Klaas, waarom is Herma nu pas uit KvK geschreven?
Clemens, ik was het vergeten te doen.
Sluiting
Jos sluit de vergadering om 21.15 uur.

