Notulen VRT 2016
Datum:
Tijd:
Aanwezig:
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Voorzitter:
Notulist:

17-01-2016
14:10
Voorzitter
Penningmeester
Lid 1
Participant 1
Frans Vermeulen
Aanwezige 1

Opening:
Welkomstwoord voorzitter
Notulen vorige vergadering:
Notulen gelezen alle leden geen op- en/of aanmerkingen door aanwezige leden
Ingekomen stukken:
Kerstkaarten, geboortekaart, Kerst kaarten gebruikelijke reddingshonden clubs, rekeningen.
Inhoudelijke notulen:
Jaarverslag 2015, voorzitter heeft verslag doorgenomen
Financieel:
Penningmeester doet financieel verslag toelichting en jaarverslag wordt door voorzitter als
bijlage bijgevoegd.
Als voorbeeld is door de penningmeester het financieel verslag van 2014 toegevoegd dit
wordt ook toegevoegd aan deze notulen.
Omzet daalt maar saldo nog steeds positief met als uitspringen 2014 ivm verkoop boot
saldo ruim boven de €8000.
Kosten zijn laag met als grove kosten verzekering bank en website zoals het nu gaat blijven
we positief
Lid 1 (v) moet er wat gebeuren financieel?
Penningmeester/voorzitter (a) Nee/Misschien aanwinnen nieuwe leden
VRT is geen club die kunsten verkoopt wij zijn niet ingericht om trainingen te verkopen de
algehele mening is niet dat de voorkeur geniet van alle leden.
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Behandeld:
Waar ligt de grens ivm inzetbare honden en potentieel inzetbare honden?
Moet er een realistische inzet potentiaal zijn?
Penningmeester is van mening dat het gaat over het totaalplaatje ivm het passen in het nu
bestaande team lidmaatschap kan ook bestaan uit een meerwaarde voor de club
Openstaande secretaris vacature blijft bestaan, voorzitter en penningmeester nemen deze
functie waar.
Lid 1 maakt een plan per hond wat er als doel per hond gesteld wordt ook voor de beide
inzetbare honden, trainingsplan, in de vorm van een lijst
Vraag Lid 1: is er een minimale leeftijds grens?
Uitleg voorzitter: is minder handig ivm vervoer
Antwoord: Nee er is geen regeling voor
Afwezige participant 1: wat gaat er gebeuren met hem? Er moet aan hem gevraagd worden
wat zijn plannen zijn en hoe hij denkt over zijn lidmaatschap, of hij lid wil blijven of dat hij
donateur gaat worden.
Inzetten situatie blijft gelijk, we hebben momenteel 2 inzetbare honden als het meer wordt
is het mooi maar zo kan het ook.
Wij blijven afhankelijk van aanvragen direct of via andere groepen (SRO)
Contributie blijft gelijk
vraag lid 1 of er voor 2 honden meer betaald moet worden maar voorzitter legt uit dat
lidmaatschap per persoon is niet per hond
Doel VRT toekomst plan: 2 leden meer die in het team passen, trainingsplannen worden
door lid 1 gemaakt zodat er doelgerichter getraind wordt zodat de combinatie zo in stand
blijft.
Mededelingen:
De proefperiode van een afwezige nieuwe geïnteresseerde wordt verlengd naar 1 juli maar
er moeten wel vorderingen komen ook ivm haar eventuele fok plannen; lid 1 communiceert
met haar met een onderbouwde uitleg
Rondvraag:
Geen
Sluiting:
Voorzitter bedankt de aanwezgen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 13:40

