Notulen ALV Veterinair Reddingshonden Team 17-04-2015
Locatie: Winkeldijk 20-BB, Vinkeveen
Aanvang vergadering: 20.10 uur
Aanwezig: Voorzitter, penningmeester, lid 1, participant 1 en notulist
Afwezig: geen

1. Voorzitter opent de vergadering om 20.10u en heet de aanwezigen welkom.
2. De notulen van de vorige ALV (23-03-2014) zijn door het bestuur goedgekeurd en worden
nog nagestuurd naar de anderen.
3. Behalve de reguliere post van de Vriendenloterij en rekeningen voor de verzekering en de
website geen ingekomen post/mededelingen van betekenis.
4. Het Algemeen Jaarverslag wordt door de voorzitter toegelicht.
5. Het Financieel Jaarverslag en de begroting voor 2014 worden toegelicht door de
penningmeester. De winstpost wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de verkoop
van de boot; een kleiner deel door de verkoop van het voer van Greenheart. De begroting
laat zien dat de te verwachten kosten gelijke tred zullen houden met de inkomsten. Reserves
zijn OK.
6. Nieuw lid
a. Een van de aanwezigen wordt voorgedragen als nieuw lid en de overige aanwezigen
stemmen hiermee in.
7. De bestuurssamenstelling is momenteel als volgt:
- Voorzitter
Frans
- Secretaris
vacature
- Penningmeester Ad
8. In 2014 heeft het VRT een inzet gehad in samenwerking met de Samenwerkende
Reddingshonden Organisaties. Het betrof een vermiste vrouw in Oostvoorne; één zoekteam
heeft gezocht, een participant deed de navigatie. Resultaat negatief. Verder geen
terugkoppeling meer geweest.
9. Er is besloten om de contributie voor 2015 niet te veranderen:
a. Gewoon lidmaatschap: € 115,- euro per jaar
b. Tijdelijk lidmaatschap: € 75,- euro per half jaar
c. Donateurschap: 25,- euro per jaar
Een van de participanten zal een verzoek krijgen om gewone contributie te betalen; als zij
daar niet mee akkoord gaat wil dat zeggen dat ze niet langer prijs stelt op het lidmaatschap.
Drie ex-participanten zullen een verzoek krijgen om hun donateurschap voor 2015 te
voldoen. Mogelijk komt een van hen met haar nieuwe hond bij het VRT trainen.
10. De toekomst van het VRT is wellicht het belangrijkste punt van de vergadering; op dit
moment zijn er 4 trainende leden/participanten. Dan is de kritische massa voor het laten
doorgaan van een training al snel bereikt.
a. Lid 1 wil de mening van de aanwezigen peilen en hieruit blijkt dat de aanwezigen wel
verder willen als vereniging; niet als een soort strippenkaartsysteem. Het blijft

moeilijk om nieuwe geïnteresseerden te vinden en als mensen zich aanmelden dan
moeten we hen ook wel iets kunnen bieden.
b. Participant 1 wil graag verder Maar voelt zich bezwaard dat hij regelmatig verstek
moet laten gaan i.v.m. zijn werkzaamheden. Hij geeft aan dat zijn werkgever wel
soepel is in het verlenen van verlof in geval van een inzet.
Hij vraagt zich af of we niet actief leden kunnen werven onder studenten
Diergeneeskunde en/of KC’s. penningmeester geeft aan dat studenten daartoe niet
meer in de gelegenheid zijn en de voorzitter laat weten dat ondanks erg goede
contacten in het verleden met bv de KC Zeist dat maar tot 1 (tijdelijke) participant
heeft geleid.
c. Penningmeester stelt voor om aan te sluiten bij een andere RH-groep; voorzitter laat
weten dat hij daar niet direct een voorstander van is. We hebben nu wel een paar
keer samen getraind met RHCN.
d. voorzitter heeft inmiddels contact gehad met een ex-participant; zij heeft positief
gereageerd op de vraag of zij en haar vriendin het leuk vinden om af en toe op
zondag mee te trainen (beide zijn actief lid van RH-groep Zuid-Oost Nederland). Min
puntje is dat een van de twee van tijd tot tijd op zondag moet werken.
Een andere ex-participant heeft toegezegd om ook weer met haar nieuwe hond bij
het VRT te komen trainen; ze lijkt hier niet veel haast mee te hebben.
e. Lid 1 zegt toe om de trainingen te gaan coördineren, zodat er in ieder geval struktuur
komt in het trainingsschema; dit is ook positief naar evt. nieuwe mensen toe. Zij zal
ook een opzet maken voor een “nieuwe” trainingsmethode; details volgen nog.
f. Er moet ook een kalender-planning voor de trainingen komen; penningmeester zegt
toe dit via Dropbox te proberen (dit schrijvende lijkt de dropbox niet het meest voor
de hand liggende medium; we werken nu met ‘Datumprikker’)
g. De notulist zegt toe een nieuwe, meer interactieve website voor het VRT te gaan
ontwerpen, zodat bezoekers van de website ook direct kunnen zien dat het VRT nog
actief is.
11. Geen vragen voor de Rondvraag
12. Voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng, lid 1 & notulist voor de gastvrijheid en
sluit de vergadering om 21.55u.

Utrecht, 25-04-2015

