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voorzitter
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Opening:
Verwelkoming alle aanwezige leden door de voorzitter
Notulen vorige vergadering:
Voorzitter heeft notulen van de vorige vergadering aan alle leden verstrekt, geen op- en/of
aanmerkingen.
Post/mededelingen.
• Post komt nog steeds op de Uni, voorzitter collecteert deze eens in de zoveel tijd.
• Post van de vrienden loterij aangezien er nog met 2 loten wordt meegespeeld, goed
voor € 153 op jaarbasis.
• Kerst kaarten en interessante mail wordt door de voorzitter openbaar gemaakt voor
alle leden via mail, niemand heeft bezwaar tegen de huidige gang van zaken.
• Door persoonlijke omstandigheden (huwelijk, verhuizing) heeft een participant begin
2016 afgezien van verdere deelname aan het VRT.
Algemeen Jaarverslag 2016.
Verslag wijkt zo goed als niet af van 2015
Lid 1: Souris heeft Certificering Ob-b gehaald, kopie wordt doorgestuurd aan de voorzitter.

Financieel Jaarverslag 2016 en begroting 2017.
Toegelicht financieel jaarverslag door de penningmeester.
Winst over 2016 €826 en Vermogens toename €805 geeft te positief beeld ivm rekeningen
van 2016 die pas in 2017 betaald zijn. Daarentegen is de verzekering van 2015 pas in 2016
afgeschreven waardoor in 2016 2x verzekering afgeschreven is.
€165 van de Vriendenloterij: duimpjes omhoog.
Er is mogelijkheid voor uitgeven van posten o.a. kleding.
Lid 1 heeft een aantal vragen over verkoop van voer. Donaties worden tegelijkertijd met de
betaling van het voer gedaan.

Secretariaat V.R.T.
Ridderlaan 11
3523 HP Utrecht
E-mail: vetredhot@hotmail.com
IBAN: NL04INGB0003190666
KvK te Utrecht : 30155112

Inzetcoördinatie: 06 29045519

Nieuw leden.
Zijn er niet, misschien iemand via aspirant-participant
Er zijn vragen of er mogelijk via aspirant-participant nog les of training gegeven wordt aan
mogelijk geinteresseerde, er mogen geen garanties ontstaan als er les gegeven wordt door
aspirant-participant aan potentiele leden/participanten dat er dan een garantie is dat deze
mensen ook echt lid worden. Wordt tijdens de volgende training met aspirant-participant
overlegd om onduidelijkheden te voorkomen.

De bestuurssamenstelling
• Voorzitter
Frans
• Secretaris
vacature
• Penningmeester
Ad
Inzetten.
2x inzet gehad afgelopen jaar via gezamenlijke inzetten SRO
beide keren zijn de slachtoffers later buiten het zoekgebied gevonden.
Contributie 2017
Blijft hetzelfde als in 2016; de penningmeester ziet geen reden voor verhoging.

Kendekjes, inzetkleding (incl. rugzakken)
• Voor iedereen worden nieuwe hesjes besteld incl. zakje voor gps en belletjes; dit
wordt door Lid 1 uitgevoerd.
• Voorzitter houdt zich met de rugzakken bezig (5 stuks met bedrukking reflecterend
materiaal (waarvan 1 met afwijkend lettertype).
• Inzet kleding: de huidige kleding is minder makkelijk te gebruiken te stug en te
opvallend voor trainingen. Er wordt voorkeur uitgesproken voor softshell’s.
Lid 1 is van mening dat er trainingskleding zou moeten zijn zodat de groep als
zodanig herkenbaar is. Deze mening wordt door alle leden gedeeld.
softshell en t-shirt, duidelijk herkenbaar op besloten trainings tereinen en op
openbare gronden is de wens van de meerderheid.
Penningmeester is van mening dat er Parka’s moeten komen ipv Softshell’s
aangezien daar meer zakken in zitten.
Discussie over korte of lange mouwen t-shirt ivm risico op teken; de voorkeur gaat uit
naar een outdoor-overhemd.
Penningmeester is toegewezen als onderzoeker voor jassen en outdoor-overhemd
• Lid 1 wil graag dat er weer een trainingsplan komt voor iedere hond, oude plannen
updaten en/of nieuwe maken, zeker voor de nieuwe honden.

Porto’s.
Lid 1 is van mening dat goede porto’s een bijdrage kunnen leveren aan een beter en vlotter
lopende trainingen; deze mening werd door de aanwezigen gedeeld.
Ieder lid/participant krijgt zijn/haar eigen porto en is er zelf verantwoordelijk voor dat zijn/haar
eigen apparaat opgeladen is en werkt bij iedere training of inzet.
Iedereen is van mening dat nieuwe porto’s met oortjes een toegevoegde waarde hebben.
Lid 1 onderneemt actie.
Rondvraag.
Meer leden, afwachten of actief gaan zoeken?
Voorzitter probeert altijd wel te kijken of er mensen enthousiast zijn, maar de vraag is of er
gezocht moet worden of dat het een enigszins besloten karakter blijft binnen het VRT.
Als er mensen bijkomen moeten deze wel in de “harde kern” van de bestaande 4 passen
De algehele tendens is een max van 6 leden
Als er nieuwe leden komen gaat de voorkeur uit naar mensen met kennis in hondentraining
i.v.m. zelfstandig trainen en toegevoegde waarde voor het VRT.
Voorzitter heeft een mail gestuurd over een trainingsweekend in België en een SRO
uitnodiging voor de jaarlijkse bijeenkomst, dit keer in Duiven. Penningmeester heeft al
afgezegd ivm verhuizing. Voorzitter gaat naar deze bijeenkomst om contacten te
onderhouden. Lid 1 denkt er nog over na.
Penningmeester heeft nog 2 punten ivm zijn verhuizing naar Marknesse: zijn achtertuin
grenst aan het Kuinderbos(SBB). Hij wil informeren of het VRT daar mag trainen. Eventuele
kilometer vergoeding voor trainingen bij hem in de buurt levert geen duidelijk antwoord op.
Inzetexamens en hoe het zit, Lid 1 wil graag weten hoe dat aangepakt gaat worden, moeten
er certificaten komen? Wordt dit binnen de club gedaan? Andere clubs nemen bijvoorbeeld
deel aan de SIN examens. Het oude VRT examen (bijna hetzelfde als de SIN examens)
heeft onderdelen die voor een inzet niet relevant zijn en missen tegelijkertijd andere
belangrijke aspecten van een echte inzet.
Voorzitter legt uit dat RHWW alleen evalueert en geen examens afneemt en zegt toe na te
kijken of er in de statuten of huishoudelijk reglement iets staat over certificering wat
eventueel aangepast moet worden doormiddel van een unanieme stemming
Penningmeester: Misschien kunnen honden/teams middels een evaluatie en zonder examen
inzetbaar verklaard worden. Dit komt dichter bij de werkelijkheid van een inzet.
Penningmeester is van mening dat als er meer gericht getraind wordt op inzetbaarheid een
certificaat minder interessant is.
Lid 1 is van mening dat iedereen ook de mensen inzetbaar moet zijn dus iedereen een
minimaal uithoudingsvermogen, Lid 1 maakt een opzet voor een evaluatie inzet.
Sluiting:
Voorzitter dankt notulist en Lid 1 voor de geboden gastvrijheid en sluit de vergadering om
14:30u.

