Notulen ALV Veterinair Reddingshonden Team 23-03-2014
Locatie: Kampdwarsweg, Soesterberg
Aanvang vergadering: 11.30 uur
Aanwezig: 4 leden/participanten
Afwezig met kennisgeving: 3 participanten
1. Opening
Penningmeester opent de vergadering om 11.30u en heet de aanwezigen welkom
2. Notulen vorige ALV 17-03-2013
De notulen van de vorige ALV (17-3-2013) worden door de aanwezigen goedgekeurd.
3. Ingekomen post/mededelingen
Geen bijzonderheden buiten de rekeningen van de verzekeringsmaatschappijen
4. Algemeen Jaarverslag
Er zijn geen vragen over het jaarverslag en het wordt goedgekeurd.
5. Financieel Jaarverslag en begroting 2014
Penningmeester geeft een korte toelichting op het financieel overzicht, waarna het wordt
goedgekeurd.
6. Nieuwe leden/participanten
a. 3 nieuwe kandidaten worden voorgedragen als participant
Voorzitter en penningmeester stemmen voor tijdens de vergadering; een afwezige
participant had al schriftelijk aangegeven voor te zullen stemmen.
b. 2 aspirant-leden/participanten gaan het 6 maanden traject in
c. Een van de afwezigen is gevraagd om donateur te worden, nadat hij had aangegeven
geen participant meer te willen zijn; antwoord is nog niet binnen
7. Bestuursleden
- Voorzitter
Frans
- Secretaris
vacature
- Penningmeester Ad
Ad en Frans geven aan dat hun functies niet al teveel tijd in beslag nemen en dat zij de
functie van secretaris voor 2014 wel kunnen waarnemen. De functie van secretaris blijft dus
nog een jaar vacant.
8. Overzicht inzetten 2013
In 2013 is het VRT drie keer op inzet geweest: in februari is met twee honden gezocht naar
een vermiste man in Vianen; in juni en juli is met twee honden twee keer gezocht naar een
vermiste vrouw in Delft

9. VRT-Noord
In december 2013 heeft de dependance van het VRT in Drenthe (VRT-Noord genoemd) te
kennen gegeven als zelfstandige vereniging/stichting verder te willen gaan. De participanten
uit Drenthe hebben hun lidmaatschap per 1 januari 2014 opgezegd. Eigendommen van het
VRT zijn weer terug naar Utrecht gekomen.
10. Boot
De reddingsboot die het VRT had aangeschaft voor het zoeken naar vermiste personen te
water is vanwege hoge kosten en weinig gebruik verkocht. De opbrengst is op de rekening
gestort.
11. Contributie
Er wordt besloten om de contributiebijdrage voor komend jaar onveranderd te laten: € 115,per jaar voor leden en participanten, € 75,- per half jaar voor aspirant-leden/participanten
en € 25,- per jaar voor donateurs en niet trainende leden.
12. Onkostenvergoedingen (reiskosten)
Er wordt afgesproken om reiskosten die voor het VRT gemaakt worden ten behoeve van
inzetten en promotionele acties (demo’s, lezingen e.d.) te vergoeden met € 0,19 per gereden
kilometer. Dit moet dan ook vermeld worden in het huishoudelijk reglement.
13. Inzet- en vernieuwingsexamen
Er komt organisatorisch veel voor kijken om examens te organiseren, wat een grote belasting
is voor een (op dit moment) kleine vereniging als het VRT. Er wordt besloten om de toetsing
zoals deze gebeurt bij b.v. RHWW toe te passen. Dat wil zeggen dat de ontwikkelingen van de
trainende teams nauwkeurig gevolgd worden en geëvalueerd. Bij gebleken geschikheid kan
een combinatie mee op inzet. De eis van een erkend gehoorzaamheidsexamen (GG-B, VZH,
IPO-R, KNPV of vergelijkbaar) blijft wel gehandhaafd. Dit examen dient elders te worden
afgelegd.
14. Afgelopen februari bestond het VRT 15 jaar: een mooie mijlpaal. Gaan we daar nog wat mee
doen?
We willen hier zeker nog iets mee gaan doen; gedacht wordt aan een speciale
training(slocatie). Wordt nog verder uitgezocht.
15. Rondvraag
Geen vragen.
16. Afsluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit Ad de vergadering om 12.15u en bedankt de aanwezigen
voor hun bijdrage.
Utrecht, 23 maart 2014.

