
Algemene ledenvergadering HSV WIK  14-08-2020 

 

- Geen ingekomen stukken 

 

- Notulen algemene leden vergadering 2019: 

o Stond nog vraag open over staat van herkomst 2018 

Uitleg is gegeven, bedragen zijn van verzekering, nuts en pup materiaal 

 Er is alsnog decharge verleend voor 2018. 

 

- Nieuwe bestuursleden: 

o Karen Selhorst bij stemming is niemand tegen. 

Karen is nu algemeen bestuurslid. 

o Karin Rijks heeft zich aangemeld. Bij stemming is niemand tegen. 

Karin is nu algemeen bestuurslid. 

 

- Jaarverslag 2019: 

o In 2018 is de server gecrashed, daardoor waren we de ledenadministratie 

kwijt. Via een oud excel bestand is de ledenadministratie weer opgebouwd. 

o In 2019 is er een nieuwe website met webshop om cursussen te boeken 

opgeleverd. Doordat er nog veel kinderziektes in zitten gebeurt de 

administratie nog veel met de hand door ons secretariaat. Het eerste blok van 

2020 konden we via de webshop de cursussen boeken, wel nog met wat 

opstart problemen. Het 2e cursusblok ging het al veel beter. Ron Smit regelt 

de werkzaamheden aan de webshop en Karen Selhorst regelt de website. 

o We hebben ca 200 mensen per brief benaderd of ze nog lid willen zijn of 

willen inschrijven. Van deze mensen hadden we geen mail vanwege de server 

crash. 

 

- Corona 

o Helaas heeft de regering geen potje voor noodlijdende hondensport 

verenigingen. We krijgen dus geen overheidssteun. Er kwam een vraag 

waarom we niets krijgen: De penningmeester heeft wel diverse aanvragen 

gedaan maar onze KvK code geeft geen recht op steun. Ook is er bij de 

Rabobank geïnformeerd voor steun maar ook daar helaas niet. 

 

- Op dit moment hebben we ca 170 actieve leden, maar er moeten nog 59 leden hun 

contributie van 2020 voldoen. 

 

 



- Jaarrekening 2019 

o De Webshop is een investering van ca € 4.500,--, en kost op jaarbasis ca € 

1.800,-- De vraag blijft of dit rendabel is. 

o Voor 2019 hebben we wel heel erg op de uitgaven gelet. 

o Voor 2019 zijn we uitgekomen op een bescheiden winst van ca € 700,-- 

o In 2019 hebben we het restje van de hypotheek afgelost. Scheelt elke maand 

ca € 450,-- 

o Sponsor-kliks: gratis geld voor WIK. Klanten kopen online via de link op de 

site. Kost de klant niets extra maar WIK krijgt wel geld. Dit moeten we meer 

promoten. 

o Kascommissie. Voor de controle van het boekjaar 2019 waren dat Karen 

Selhorst en Nel van Eig. 

▪ De conclusie van de kas controle is dat de stukken compleet waren, 

transparant en duidelijk. Er zijn steekproefsgewijs diverse bedragen 

gecontroleerd. Alles klopte en er zijn geen vragen. 

▪ Ron Smit heeft prima werk geleverd en krijgt de complimenten. 

▪ De kascommissie verleent het bestuur decharge. 

o Saldo liquide middelen daalt. Dit is geen situatie die we lang willen 

volhouden. We zijn schulden vrij maar willen er wel nog beter voor staan. Het 

doel is meer inkomsten. Komend jaar gaan we kijken hoe dat te realiseren. 

o Veel cursisten zijn onbekend met onze hondensporten, misschien kunnen we 

meerdere disciplines op 1 avond doen, dan komt er meer bekendheid. 

o Het aantal cursussen en les uren zijn ca 1/3 van hoe het jaren geleden was. Er 

zijn nu ook minder instructeurs. 

 

- Begroting 2020: 

o De inkomsten zijn voorzichtig begroot, mede dankzij Corona. We kunnen nl 

minder cursisten kwijt. 

o We zijn wel bang dat we voor het boekjaar 2020 een klein verlies krijgen. 

o Verder zijn er geen vragen over deze begroting en is de begroting 

aangenomen. 

 

- Kascontrole commissie voor het boekjaar 2020: 

o Karen mag geen kascontrole meer doen, zij is nu bestuurslid. 

o Nel is nog wel beschikbaar voor de kascontrole 

o Er zal iemand bij moeten en dan nog iemand als reserve 

o Kitty meld zich aan 

o Suus Roling is reserve 

 

 



- Tarief aanpassen. 

o We hebben ca 10 verenigingen bekeken met welke tarieven die werken. 

o We zitten iets onder het gemiddelde en willen het voorstel doen om de 

prijzen met € 5,-- te verhogen. (Zelfs dan zitten we nog iets onder het 

gemiddelde) 

o De vergadering stemt, 1 onthouding de rest is voor. 

 

- WIK 40 jaar 

o Op 25-2-2021 bestaat WIK 40 jaar 

o Het lijkt ons leuk om iets te organiseren 

o Karen Selhorst en Suus Roling willen dat doen en gaan kijken voor meer 

vrijwilligers. 

o We zullen onze plannen middels een nieuwsbrief bekend maken. 

 

- Grote Club actie 

o Door Corona gaan we geen loten fysiek op de club verkopen. 

o De loten kunnen online gekocht worden. 

o We zullen een banner ophangen om dit bekend te maken. 

 

- Rondvraag: 

o Martin: komt er weer een klussen app groep? Hij wil graag helpen. 

o Ron: We maken geen papieren clubblad meer. Er zal een digitaal clubblad 

komen. Ron kan dit niet alleen. Karin meld zich aan. 

 

- Sluiting. 
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