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Aan:    Clubleden 
Betreft:   Verslag Digitale ALV 2022 
Van:    Jacqueline Bremmers, secretaris 
Datum:    25 april 2022 
Aantal pagina's:  1 inclusief deze pagina 
 
 
Presentie/deelnamelijst 
Abbing, Albertzoon, Boumans, H.Bremmers , J.Bremmers, Buitenhuis, De Graaff, Fennema, 
Habraken, Ketelaar, Kokenberg, Kroos, Landheer, Le Poole, Meijer, van Beijnen, van der Aa 
van der Meer, Van der Meer-Voorberg, van Harteveld, Vos, Wiggelo, Zandvliet 
 
1.1. Agenda Digitale ALV 2022 : alle leden akkoord 
1.2. Opmerking of vraag inzake bestuursmededelingen: geen  
 
2.1. Akkoord om aangeleverde bijlagen als hamerstukken te behandelen: alle leden akkoord 
        Opmerking of vraag over de hamerstukken: geen 
2.2. Bestuursverkiezing 2022: alle leden akkoord 

Opmerking of vraag:  
• Alle vertrouwen in de kwaliteiten van Cees als voorzitter, maar zijn er ook tegenkandidaten? 

Antw: nee, er hebben zich geen andere kandidaten gemeld 
• Ik wil Henk hartelijk bedanken en Cees veel succes wensen 

2.3. Akkoord met digitale ALV 2023: alle leden akkoord 
 
3.1. Benoeming Kascommissie 2022: alle leden akkoord met mevr Schellekens en dhr Abbing 
3.2. Show & prijzenschema 2022-2023: alle leden akkoord 
3.3. Begroting 2022-2023: alle leden akkoord 

Opmerking of vraag mbt de financiële onderwerpen: 
• Graag een toelichting op de visie van het bestuur op de besteding van de reserves 

Antw. groei naar een netwerkclub zal de nodige middelen vragen 
• Waarom zit er in prijzenschema een gat tussen de 11 en 21 dieren bij de district en open shows? 

Antw. Tiepvout is gecorrigeerd zie onze website 
 
Heeft u nog een punt voor de rondvraag?   

• Ik geef ter overweging om een open ipv gesloten appgroep voor alle leden te realiseren 
Antw. Goede suggestie en dit gaan we als proef starten. 

• Is het mogelijk om op clubniveau voer inkopen gezien de gestegen prijzen. 
Antw.Logistiek niet eenvoudig. Maar laten leden hier samen een project van maken. 

• Heel veel succes in dit nieuwe jaar 


