Verslag algemene ledenvergadering Vrijdag 19 februari 2016
1-Voorwoord Etienne
Beste mensen, Leden van Will To Please, aan allen van harte welkom op onze jaarlijkse
Algemene Leden Vergadering.
Vooraleer met de vergadering van start te gaan, wil ik jullie vragen of iedereen heeft
ingetekend op de voorziene Ledenlijst.
In 2015 was er op WTP gewoontegetrouw om de haverklap één of ander evenement te
organiseren dat op onze activiteiten kalender genoteerd stond.
Straks krijgen we dit alles nog eens uitgebreid te horen in ’n chronologisch opgemaakt
jaarverslag door onze Bestuur secretaris “Marleen”
Deze drukke activiteitenagenda is steeds rapper opgesteld dan uitgevoerd en afgewerkt.
Maar dank zij de nodige ondersteuning van tal van wtp vrienden versieren wij het ieder jaar
opnieuw om van ieder gepresenteerd evenement er ’n verzorgd top evenement van te
maken.
Bij deze wil ik in naam van mijn bestuurscollega’s en ikzelf , traditioneel er ’n oprecht
dankwoord aan toevoegen aan ’t adres van al deze talrijke helpers en commissieleden, die
vooral door hun belangloze inzet, onze wtp leden en andere hondenliefhebbers van buiten
onze club, het ieder jaar terug mogelijk maken ’n dergelijk rijk gevuld evenementen
programma te kunnen aanbieden en succesvol afwerken. Aan iedereen CHAPEAU hiervoor.
Daarnaast ook veel DANK voor de belangeloze inzet van onze gedreven en passionele
instructeurs die steeds in alle weer en wind klaar staan om onze leden te begeleiden met
hun jonge retriever in de diverse disciplines.
Ook ’n speciaal woordje van DANK aan die mensen die meestal in de schaduw en achter de
collissen hun werk verrichten en hun vrije tijd besteden om al deze evenementen
aangenaam, veilig,feilloos en vlot te laten verlopen.
Dus bij deze, aan al mijn bestuurscollega’s , Catering personeel commissieleden en helpers ,
Van Harte Dank voor jullie inzet gedurende het afgelopen jaar.
Eveneens speciaal dank aan onze gewezen webmaster en redacteur van ons clubblad met
name Freddy Quackelbeen die zich jarenlang zeer verdienstelijk wist in te zetten voor de
club op allerlei vlak , maar voortaan opteert om het rustiger aan te doen en de fakkel
doorgeeft naar ’n jongere generatie. Freddy, bedankt voor al die onnoemelijke vrije tijd dat
je opbracht om aan onze unieke Retrieverclub te wijden.
Voor wat de toekomst betreft hoop ik dat we met z’n allen duidelijk beseffen dat termen
zoals respect, vertrouwen en verdraagzaamheid onder elkaar het stevig fundament vormen
van onze unieke club.

Ik wens hierbij alle clubleden, hun familie en hun geliefde viervoeters , ’n gelukkig en
voorspoedig Nieuwjaar die vooral gevuld mag zijn door vreugde , succes en vriendschap.
Etienne Wallaert
2-Goedkeuring verslag algemene ledenvergadering 2015
3-Bestuursmeldingen
Ontslagen bestuursleden
-

Melding ontslag Gilbert Bolle aan Etienne
Voorlezing brief Gilbert Bolle
Melding ontslag Marleen
Voorlezing melding

4-Verslag activiteiten 2015
Verslag Secretaris activiteiten 2015
Nieuwjaarsreceptie 25 januari 2015
Een super goed georganiseerde voormiddag dankzij de inzet van de “vaste ploeg’ met Mieke en
Marina op kop.
Algemene ledenvergadering 20/02/2015
Verslag was te lezen in de Rapporteur.
Jachtcursus
Test Jachtcursus (11/01/2015 en 01/02/2015) en Jachtcursus (08/02/2015 t/m 1/6/15)
Zoals steeds in grote getale bijgewoond en vaak met succes om prestaties te leveren in het
daaropvolgend jachtseizoen.
Socialisatietest 7/03/2015
In goede banen geleid door Ann en haar medewerkers. Er waren een aantal deelnemers uit onze
eigen club. Allen waren geslaagd.
Gehoorzaamheidswedstrijd 25/04/2015
De opkomst was goed. Als de menige trainingsuurtjes die de honden en hun baasjes hiervoor
opbrengen tot mooie resultaten en leuke momenten leiden is dit een geslaagd opzet. Nog steeds
minder deelname uit de eigen club.
Trimsessie Nancy Rosseel in mei 2015
Leer zelf om je hond te trimmen van een expert!
Steeds weer opnieuw interesse van leden die het wagen zelf de schaar in de vacht van hun hond te
zetten. En of de viervoeters daarna pronken met het resultaat dat hun baasje bereikt!

Mei – augustus: showtraining
Elk jaar organiseert WTP een training voor mensen die wensen deel te nemen aan tentoonstellingen.
De informatie is divers: van houdingen oefenen tot het onderhoud van de vacht. De trainingen
werden op de gevoelige plaat vast gelegd en we konden vaststellen dat de sfeer uitermate goed was!
De meesten hebben veel bijgeleerd!
Clubshow Labrador 13/6/15
Championship Clubshow van de Belgische Labrador Retrieverclub vond verleden jaar plaats op de
terreinen van WTP. Hun wedstrijdcataloog vermeldde een behoorlijk aantal inschrijvingen.
De WTP crew stond die dag paraat voor een perfecte catering en service.
Workingtest 13/06/2015 te Anzegem
De inschrijvingen voor de WT komen steeds vlot binnen. Het vergt een organisatie om deze dag in
goed banen te leiden. Dorine en haar team slagen daar telkens weer in, waardoor we niets dan
positieve klanken horen nadien.
Club BQQ 06/07/2014
De BBQ lokt telkenjare flink wat leden al dan niet met familie naar de terreinen van WTP. Lekkere
hapjes, een frisse pint of een goed glas wijn, meer moet dat niet zijn.
Verlofperiode van 13/07/2015 t/m 26/7/2015
Om iedereen zijn welverdiende rust te gunnen.
Happening 16/08/2015
Een 65-tal deelnemers namen ’s morgens hun ‘intrek’ op de terreinen van WTP. Het werd een
ontspannen dag waar de beste won. Proficiat aan Caroline Gryson, Christine Van de Vijver, Carla
Ranson en Isabelle Hoornaert.
De scurry kende een groot succes, met dank aan Jelle, Martin en hun ploeg.
Jachthondenproeven 29/08/2015
Clubkampioenschap Jacht 04/10/2014
Hiervoor verwijs ik naar het verslag van de JC (Gerdy)
Clubkampioenschap gehoorzaamheid 7/11/2015
Cfr verslag GC (Marc W.)
Kerstwandeling 30/12/2015
Na een warme oproep in de lessen en een extra uitnodiging via de flyers (dankjewel Mieke) werd dit
een geslaagde avond. Onze viervoeters kregen de nodige beweging in de stikdonkere buurt van
Ardooie. Een opkikkertje tussendoor, een kerstkoek nadien en een leuke babbel maakten het voor de
baasjes tot een ontspannende avond.

Workingtest en Field.
Hiervoor verwijs ik naar het verslag van de JC.
Daarnaast wil ik onze jaarlijkse deelname aan de Zeehondenwandeling in De Haan en de Military in
Anzegem zeker vermelden. En ook de Halloween – les in oktober en de komst van de Sint voor de
kleinen en groten onder ons!
Aantal bestuursvergaderingen: 8
Aantal vergaderingen Jachtcommissie: 3
Aantal vergaderingen gehoorzaamheidscommissie: 4
Aantal keren gezamenlijk overleg JC en GC: 3
Weerom een ruime waaier aan activiteiten, dankzij de niet aflatende inzet van de vele vrijwilligers
voor en achter de schermen! Waarvoor onze oprechte dank!
Dixit Marleen

5-Verslag van de gehoorzaamheidscommissie (marc w)
Eerst en vooral een woordje van dank aan alle lesgevers – zowel onze vaste ploeg als het back-up team.
Zonder hen was het niet mogelijk om onze leden 2x per week de kans te geven om hun viervoeter de
nodige discipline bij te brengen.
De gehoorzaamheidscommissie is 4 keer bijeengekomen nl op 1 april, 30 mei, 5 september, 22 oktober.
Op de 1ste vergadering (1 april 2015) die gehouden werd is dieper ingegaan op de evaluatie van de
diverse trainingsgroepen. Zo werden de puppy lessen gegeven en uitgewerkt door Freddy uitvoerig
besproken.
Voor de hogere klassen werd het volgende geconstateerd :
De A-groep is goed bezig en werkt volop naar de overgang wat een positieve evolutie is.
In de B-groep zitten teveel honden met een C-hond. Vermoedelijke oorzaak werken op onderbreking
in de C iets wat afgeraden wordt voor degenen die tevens jacht willen doen. Er moet meer
gemotiveerd worden om mensen te laten spelen voor hun overgang naar de C-groep.
Conclusie : alle lesgevers moeten gelijkgericht werken (zowel gehoorzaamheid als jacht).
De 2de vergadering (30 mei 2015) werd de opvolging van de puppytraining qua systeem en gemaakte
afspraken besproken.
Freddy gaf ook aan dat hij nog de laatste lessen bij de pups zou geven en daarna stopt als lesgever
gehoorzaamheid. Meer punten werken niet besproken omdat de aangever van sommige zaken
verontschuldigd was.
Op de 3de vergadering (5 september 2015) werd vooral besproken en uitgewerkt wie en voor welke
groepen ze als keurder van dienst zijn op onze jaarlijkse clubmatch.
Tevens is er gehamerd op het familiegevoel opnieuw in de club te krijgen.
En dan even een cijfer over de activiteiten die gehouden werden in 2015
Socialisatietest : 36 inschrijvingen genoteerd. Iedereen is geslaagd!

Gehoorzaamheidswedstrijd : 66 deelnames genoteerd wat niet slecht is want het zijn 11 deelnemers
meer dan het jaar voordien.
Clubmatch : dit jaar werden alle groepen op 1 dag gehouden, met na afloop van alle groepen en voor
de prijsuitreiking de mogelijkheid om een warme maaltijd te bekomen na de wedstrijd.
Er hebben 41 mensen deelgenomen aan deze proef.
Dit is de verdeling :







kleine puppies : 6 inschrijvingen
grote puppies : 3 inschrijvingen
A-klas : 13 inschrijvingen – 1 afwezige
B-klas : 11 inschrijvingen – 1 afwezige
C-klas : 4 inschrijvingen
D-klas : 3 inschrijvingen

Bijkomende aanvulling (Marc)
-

Geen gezelligheidsclub meer?
Stelt zich vragen bij verschillende input (jachtcommissie?)
Stelt zich vragen bij het lidgeld (huishoudregelment? Contradictie?)
Heisa nieuwe bestuursleden? Stelt zich vragen
Beken kleur.. ofwel doen we verder op die manier ofwel kiezen we voor duidelijke
verandring

2 dinsdagavonden worden ingepland door etienne voor het showgebeuren (etienne)
6-Verslag van de Jachtcommissie (Gerdy)
Jachtcursus:
Onze jaarlijkse jachtcursus startte traditioneel in Februari na de klassieke 2 testdagen vooraf om te
zorgen dat de honden zoveel mogelijk in de juiste groepen terechtkwamen.
We hadden 48 ingeschreven honden deelnemers over de 4 groepen (tov. 2014:38 & 2013:50 &
2012:47 & 2011:43, voor het jaar 2016 zijn het er 56 !!).
De verschillende groepen werden geleid door Martin, Geert + Guy, Gerdy, Jonas.
Workingtesten:
Vanaf Maart dan de de workingtesten er aan, met heel wat deelnames van WTP’ers.
WT-Beerse - 28/06/2015
Beginners
4 Flat-Hunter's Strilie Eye Candy FR Sintobin Sabine 92/100

Open
9 FT CH. Deep Lake Grondo LR Vermeersch Geert 74/100

Team WT Dilsen-Stokkem - 21/06/2015

Flat-Hunter's Strilie Eye Candy FR Sintobin Sabine 99/100
Gaytonwood Barry Sheene GR De Zutter John 93/100
het team werd 1e in de beginnersklas

Anzegem - 13/06/2015 :
Beginners
3 Chantal Goreux
5 Hilde Haerens
8 Gerdy maelbrancke
10 Sabine Sintobin
12 Myriam Coghe
14 Linda Schiff
16 Ray Cornielje

Novice
2 Geert Maelfait
7 Guy Pype

Open
5 Freddy Quackelbeen
9 Geert Vermeersch

Zichem - Team WT - 17/05/2015
2e plaats voor team met Geert Vermeersch en Freddy Quackelbeen
open klas: Karlo of Sharons Hometown, LR, Freddy Quackelbeen 92/100
novice klas: Kate of Sharons Hometown, LR, Geert Vermeersch 82/100

Zichem 16/05/2015
Beginners
3 Tofts People Are Strange 'Lucy' GR Haerens Hilde 84/100
10 Tofts Love Her Madly at Thornmill GR Maelbrancke Gerdy 76/100

Wingene 2/05/2015
Beginners
3 Tofts People Are Strange 'Lucy' GR Haerens Hilde 92/100
6 Flat-Hunter's Strilie Eye Candy FR Sintobin Sabine 91/100
8 Wood Fen Gundog Luka LR Matthys Gilbert 88/100
11 Mayflower Dancer's Kate NSDTR Savels Jef 86/100
11 Lenny Wood Fen Gundogs LR Laurent Stijn 86/100
11 Mayflower Dancer's Lilly-Rose GR Savels Jef 86/100

18 Konan Of Cypress Hilltop FR Schiff Linda 69/100

Novice
1 Thornmill Kes GR Bostyn Dorin 84/100
6 Tofts Rider On The Storm GR Maelfait Geert 77/100

Open
5 Karlo of Sharon's Hometown LR Quackelbeen Freddy 77/100
8 FT CH. Deep Lake Grondo LR Vermeersch Geert 73/100

Pecquencourt 26/04/2015
Beginners
1 Gerdy Maelbrancke
2 Gilbert Matthys
4 Hilde Haerens
5 Sabine Sintobin
6 Linda Schiff

Novice
1 Dorin Bostyn
6 Etienne Wallaert

Open
2 John Debersaques
3 Freddy Quackelbeen
5 Michel Santens

Lubbeek 11/4/2015
Beginners
10 Mayflower Dancer's Lilly-Rose GR Savels Jef 81/100
14 Greenbriar Monsoon LR GOREUX CHANTAL 65/100
Open
3 Karlo of Sharon's Hometown LR Quackelbeen Freddy 84/100

Sint-Katelijne-Waver: 04/04/2015
Beginnersklas
2 Mayflower Dancer's Lilly-Rose GR Savels Jef 95/100
3 Tofts Love Her Madly at Thornmill GR Maelbrancke Gerdy 93/100
4 Flat-Hunter's Strilie Eye Candy FR Sintobin Sabine 89/100

8 Tofts People Are Strange 'Lucy' GR Haerens Hilde 76/100
16 Thornmill Knight GR Cornielje Raymond 61/100

Thorembais: 28/03/2015
Beginnersklas
5 Flat-Hunter's Strilie Eye Candy -FR -Sintobin Sabine 86/100
6 Tofts People Are Strange 'Lucy'-GR- Haerens Hilde 83/100
7 Konan Of Cypress Hilltop -FR Schiff- Linda 74/100
8 Almanza Northern Windproof -FR- Cleenwerck Martin 57/100

As : 22/03/2015
Beginnersklas
16 Mayflower Dancer's Lilly-Rose -GR- Savels Jef 83/100

Clubmatch Zichem : 15/03/2015
Beginnersklas
1 Tofts People Are Strange 'Lucy' -GR -Haerens Hilde 95/100
6 Kelmagra Bruce -LR- GOREUX CHANTAL 91/100

Opmerkelijk is dat de Beginners klasse van de clubmatch Zichem gewonnen werd door een lid van
WTP!!
WT Anzegem, onze eigen WTP WT op kasteel Hemsrode, is een WT waar we een goeie reputatie mee
opgebouwd hebben. Ook één van de enige Belgische workingtesten die niet vergeven is van de
Duitsers, met veel Belgische inschrijvingen, maar ook Franse en Nederlandse, echt internationaal!
Onze KMs dit jaar: Malcom & Lynn Stringer (UK), Stef Bollen (B), Fille Exelmans (B), Jo Serruys (B)
De organisatie verliep vlekkeloos niettegenstaande wat minder inschrijvingen dan gewoonlijk, maar
dat was niet Anzegem alleen.
WT Finale Beerse: enkel de top 3 van de WT’en van dit seizoen kunnen in de finale starten. Niet
minder dan 7 WTP’ers konden aan de start verschijnen!!
Beginners: Hilde Haerens, Chantal Goreux, Jef Savels, Gerdy Maelbrancke.
Novice: Geert Maelfait en Dorin Bostyn.
Open; Freddy Quackelbeen.
Maar het is een zware afvallingswedstrijd, we hielden het uit tot en met de 4de proef, wat al mooi
was, en enkel Dorin mocht aantreden voor de laatste proef.
Jachthondenproeven - Ardooie 29 augustus 2015
Twee WTP leden nl. Isabelle Hooraert en Linda Schiff haalden het Basisbrevet.
Etienne Martens haalde het Africhtingsbrevet.
Clubkampioenschap Jacht.

Podiumplaatsen:
JUNIOR :

1-Paul Steffen, 2-Jan Kerhove, 3-Luc Corthals

Een mooie prestatie van onze vroegere schatbewaarder Luc!
BEGINNERS :

1-Sabine Sintobin, 2-Carla Ranson, 3-Chantal Goreux

NOVICE :

1-Hilde Haerens, 2-Olivier Martens, 3-Martin Cleenwerck

OPEN :

1-Olivier Martens, 2-Geert Maelfait, 3-Freddy Quackelbeen

Field trials:
Het Belgische FT seizoen 2015-2016 was wat aan de magere kant, er is dringend nieuw bloed nodig.
Toch waren er enkele goeie resultaten.
Novice Lombise
G, Greenbriar Monsoon, Chantal Goreux.
Novice Serville (wedstrijd van de Gouden Jachthoorn, maar georganiseerd door WTP)
2U, Thornmill Kes, Dorin Bostyn.
G, Tofts Love Her madly at Thornmill, Gerdy Maelbrancke.
Novice Céroux-Mousty
3G, Mayflower Dancer’s Lilly Rose, Jef Savels
G, Thornmill Kes, Dorin Bostyn
Novice Ittre
ZG, Thornmill Kes, Dorin Bostyn
Er waren ook mooie prestaties in het buitenland, die zijn moeilijker te controleren en om niemand te
vergeten : aan iedereen proficiat!
Intussen zijn we aan een nieuw seizoen begonnen, de 1ste en 2de les van de jachtcursus zit er al op, we
wensen dan ook aan alle voorjagers en hun honden een succesvol 2016!
In opdracht van de JC,
Dixit: Gerdy Maelbrancke.
7-Verslag van de Tentoonstellingscommissie (etienne)

Algemene Ledenvergadering; Will to Please 19 febr.2016
Verslag van de tentoonstellingscommissie door Etienne Wallaert
Geachte leden,

Het afgelopen jaar 2015 word straks in onze archieven opgenomen als het jaar
waarbij we reeds voor de 27e keer onze alom gekende jaarlijkse happening
mochten organiseren.
Er stond terug ’n trimsessie met mevr. Nancy Rosseel op de agenda in Mei, ’n
evenement dat toch weer telkenjare zijn interesse kent onder nieuwe maar ook
gereputeerde tentoonstellers en fokkers.
De komende 27e Happening kreeg al zijn eerste vormgeving zoals ieder jaar,
door de aanvraag op de KKUSH kalender.
Na goedkeuring van deze tentoonstellingskalender die voorgesteld word op de
jaarlijkse statutaire sectie vergadering vernoemd als sectie 4a en door deze
vergadering unaniem dient goedgekeurd te worden, kan men pas echt van start
met de nodige voorbereidingen die eigen zijn aan ’n dergelijk evenement.
Op haar beurt zal ook de KMSH haar toestemming moeten verlenen wat
betreft goedkeuring tot organiseren van deze Happening alsook de
goedkeuring verlenen van de door ons geïnviteerde keurmeesters aan deze
Happening.
Pas dan kunnen wij officiële aankondigingen vermelden naar de
tentoonstellingswereld toe.
Zo ook ging het er verleden jaar aan toe. Mijn jaarlijks bezoek aan Crufts stelt
mij in staat om tijdens deze nog steeds grootste tentoonstelling ter wereld tal
van contacten te leggen met typische Britse Breed specialisten. Iets wat
uiteraard de blikvanger moet zijn voor ’n Open show als onze Happening.
Mevr. Valerie Burns stond al enkele jaartjes op mijn verlanglijstje en dit jaar
kon zij ingaan op mijn invitatie om er onze Goldens te komen keuren.
Onze andere retriever rassen mochten die dag één van onze hoogst
vooraanstaande internationale keurmeester ontmoeten in de showring met
naam Mevr. Lisette Delveaux Crauwels.
Het beloofde ’n prachtige affiche te worden, maar eens te meer werd ik
geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden. Net ’n week voor datum
happening kreeg ik ’n mailtje van Mrs V Burns dat ze verhindert was wegens ’n
familiaal probleem met haar kenneloppas. Het werd voor ikzelf en nog vele
Golden Retriever tentoonstellers ’n echte teleurstelling, vooral wanneer ik te
horen kreeg van onze nationale GRCB Voorzitter dat ook hij hetzelfde heeft

voorgehad met deze keurmeester toen ze plotseling verhindert was en haar kat
stuurde op de JONGE HONDENDAG.
Dan maar op de GRCB clubshow die 6 dagen vroeger dan de happening
plaatsvond in Turnhout op zoek geweest naar ’n geschikte keurmeester.Via tal
van mijn Nederlandse vrienden kwam ik diezelfde avond nog in contact met
Mevr. Keeta Kunst Van Harten uit Nederland. Ze nam meteen de invitatie aan
uit sympathie voor onze club Will to Please en voor de nostalgie die ze nog
steeds koesterde aan onze eerder zo gerenommeerde Retrieverhappening .
Zoals steeds werden er ook terug voorafgaande showtrainingen gehouden en
dit iedere dinsdagavond tijdens mei –juni en juli. Er was duidelijk meer
interesse dan vorige jaren en naarmate de happening naderde groeide ook de
interesse om deel te nemen aan onze happening.
Bij Onze Goldens mochten we alsnog ‘n 60 tal namen noteren in de cataloog,
maar de opkomst van de andere retrieverrassen was ronduit schrijnend.
Vermeldenswaardig is dat de B.I.S.winnaar van de 26e Happening ook BIS
verkozen werd op de 27e Happening. Proficiat Aan Isabelle Hoornaert met haar
prachtige Toller
De komende Happening moest dit jaar wijken van datum en zal vermoedelijk
doorgaan op zaterdag 20 augustus.2016 De keurmeesters zijn in aanvraag maar
wachten op officiële bevestiging.Ook dit jaar komt er terug op dinsdagavond
outdoor showtraining en dit vanaf de maand mei. Iedereen welkom uiteraard.
Etienne

8-Verslag Communicatie en ledenbeheer (Freddy)
2015

2014

2013

Totaal aantal leden

182

178

207

Achterstallig lidgeld

0

0

12

Effectieve, stemgerechtigde
leden

33

34

34

Hoofdleden: – Medeleden:

157-25

152 - 26

173 – 33

Ontslag genomen in het jaar

65

91

98

Nieuw in het jaar

69

62

77

Saldo

+4

- 29

- 21

Elk jaar schrijven we pakweg 70 nieuwe mensen in. Voor het eerst in verschillende jaren
resulteert dit in een ombuiging van de trend tot dalend lidmaatschap. Dit heeft als
voornaamste oorzaak dat de uitstroom lijkt ingedijkt.

Uit de cijfers blijkt dat WTP nu voornamelijk bestaat uit een harde kern trouwe leden van
voor 2010 en anderzijds een groep recent aangeslotenen. Van de +/- 280 nieuwe
inschrijvingen in de afgelopen 4 jaren resteren er maar een 15% meer.
Jaar

Nog lid eind 14

2010 en
voordien

Nog lid eind 15
70

2011

13

11

2012

10

7

2013

18

10

2014

62

15

2015

69

Communicatie

De Nieuwsbrief per mail verscheen drie keer in het verslagjaar.
De Rapporteur verscheen op de geplande data : 4 keer in 2015.
De website (inclusief de online-inschrijvingen) werd dagelijks opgevolgd en accuraat
gehouden.

Slot
Ter afsluiting van mijn engagement van de afgelopen 20 jaar bij Will to Please wil ik de
mensen danken die mij geholpen hebben bij mijn diverse taken. Ik wens jullie, jullie retrievers
en onze club het allerbeste toe.
Freddy

9-Verslag van de kascontrole verricht januari 2016 (dorin)

Voorlezing verschillende kostenposten door Etienne. Vermelding eindsaldo’s.
Verslag kascontrole Dorien. Goedgekeurd. Ontslaan van lasten en plichten
2015. Zie volgende punt.
10-Dimensioneren raad van bestuur wat werkjaar 2015 betreft + tekenen van
kwijtscheldingsbewijs aan onze ontslagnemende Penningmeester
11-Aanduiding van 2 nieuwe kascontroleurs voor boekjaar 2016
Inneke en Lieve.
PAUZE
 Voorstel Gerdy. Reactie op brief Gilbert. Weet iedereen hoe de vork in
de steel zit? Jachtcommessie zou graag toelichten. Standpunt JC moet
duidelijk zijn.
Gerdy staat er als vertegenwoordiger van de JC.
Hij probeert feiten op een rij te zetten.
Basis van het probleem is dat er 3 mensen ontslag hebben genomen. De
maat is “een beetje” vol. Wilde verhalen die geen grond genaken. Eerst
de feiten bekijken en dan oordelen. Er is op geen enkel moment een
probleem geweest dat JC Etienne niet meer steunt. JC wil zeker de club
niet overnemen. JC heeft geen probleem met familieclub.
Gehoorzaamheid basisfunctie van de club. Maar een plaats zijn voor
wedstrijden. JC wil het hebben over respect. Alles is gebroken op
respect, heel belangrijk voor JC. Het gaat over conflict JC en bestuur. Er
was conflict met JC en Freddy. Geert M is kandidaat om over te nemen
(feit). Probleem lidgelden (grote factuur). Overeenkomst om op te
splitsen. Iedereen op de hoogte. Geert M krijgt schriftelijk mandaat
bestuur om de functie uit te voeren. Nog altijd geen enkele lidkaard. GB
zegt dat het programma nog niet klaar is. GM informeert bij Freddy,
Gilbert absoluut niet akkoord. Voelt hem overruled. Communicatie stopt,
communicatie van Gilbert naar bestuur dat hij er een puinhoop heeft van
gemaakt. Weigerin om verder te werken.
Volledige impasse tussen beide partijen.
Naar de mening van JC geen probleem. Gerdy neemt initiatief om actie
te ondernemen, ze krijgen geen reactie. Later geeft etienne reactie maar
geen actie.

“geheime vergadering” wordt genuanceerd.
Hoe kan het dat we op korte termijn zoveel mensen verliezen? Er iets is
serieus mis.. Maar we laten de voorzitter nooit in de steek.
We willen een evenwichtig bestuur met mensen van gehoorzaamheid en
JC in het bestuurd. Meer democratisch.
Gilbert prachtig werk geleverd. Respect van Gilbert was ver te zoeken.
12-Voorstelling kandidaat verkiezing nieuwe bestuursleden + stemming
Voorstelling Mieke.
- Al 4 a 5 jaar lid. Gedrevenheid Etienne en Marina aanstekelijk.
Afhankelijk wou ze niets bestuur te maken hebben. Nu ziet ze iedereen
graag. Ze wil er mee bezig zijn. Ze gelooft in WTP. Ze wil er haar voor
inzetten.
Voorstelling Geert.
- Beslissing is genomen door het vertrek van Freddy. Ofwel gooien we
allemaal handoek in de ring ofwel steken we onze nek uit. Ik wil
helpen met ledenadministratie, maar ook met andere dingen. Door
gebeurtenissen was de zin minder. Maar door oa. Gerdy wil ik er toch
voor gaan.
Etienne: voor beide mensen is er motivatie. Het is nodig dat de club wordt
gedragen door meerdere mensen. Niets blijft duren, ook voor mij.
Dankwoord voor Marleen en Gilbert. Etienne hoopt dat er een blijvende
goodwill blijft.
Uitsleg stemming:
Mieke: 29 – 6
Geert: 30 – 5
Nieuwe bestuursleden worden verwelkomd.
13- geplande activiteiten en werkzaamheden voor 2016
- Nieuwjaarsreceptie
- Testdagen – Jachtcursus
- Verwelkomingstraining, mensen die starten met een nieuwe hond
(proef voorstelling 26 feb)
- Sociaal attest

-

Lentewandeling
Gehoorzaamheidswedstrijd
Schowtrainingen
Trimsessies
Workingtest
Labradorclubshow
Afsluit jacht
Bbq
Happing
Jachthondenproeven
Novicefield
Clubkampioenschap jacht (onder voorbehoud)
Herstwandeling (optie)
Clubkampioenschap gehoorzaamheid
Eindejaarswandeling
Openfield najaar

Werkzaamheden
- Onderhoudswerken worden overlopen door Etienne
14- suggesties en vragen van de leden
- Ray: 4 keer PPT van marc? Wat is de frequentie? Wat is de hond?
Antwoord marc: misschien trimestrieel. Verplichting niet nodig, ook
voor nieuwe leden. Verplichten is nodig volgens Ray.
- Voorstelling nieuwe cadeau voor clubkampioenschap, eventueel pin.
- Jan: electriciteit in clubhuis, alternatieven voor verwarming.
Eindfactuur ook niet onbelangrijk. Misschien toch veranderen? Kost
waarschijnlijk veel te hoog. Palletkachel misschien goed initiatief?
- Ray: stijn streuvelsroute? Reactie, wandelingen belangrijk,
vriendschap zoeken met elkaar.
- Marc: suggestie 1: clubsouper? Foute party misschien goed initiatief?
Suggiestie 2: tevredenheidsenquete?
Vraag 1: toekomst rapporteur? -> ?? nieuwsbrief in de plaats lijkt
goed voorstel.
Vraag 2: websites/online gebeuren -> jelle neemt over

- Jan: komen er nog antwoorden op de eerdere vragen? Etienne:
speciaalclub met belangrijke opdracht. We moeten met nieuw
gemoed verder.
15- Varia – uitbreiding bestuur?
- Groter bestuur met meer plaats voor democratie. Met meer mensen
in de “regering” willen we vooruit met de groep. We staan gezamelijk
achter bepaalde visies en doelen.
- Fokkers; al dan niet fokkers in het bestuur? Guy vraagt zich dit ook af.
- Bepaalde functies nog niet ingevuld? Secrataris en penningsmeester?
Kunnen we een extra vergadering inlassen voor de extra functies? Er
moet uibreiding komen, we hebben kandidaten nodigen.
- Geert Malfait vindt dat er mensen van de GC moeten betrokken zijn
in het bestuur.
- Moet het iemand zijn van de club voor de nieuwe functies?
- Nieuwe algemene ledenvergadering moet ingelast worden, voor de
nieuwe functies?
- Onofficiele stemming als we de regel kunnen opheffen over fokkers.
Goedgekeurd.
- Extra algemene ledenvergadering moet door gaan, omdat onze club
moet kunnen verder gaan.
- Extra vergadering 1 april.

