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 Evenals het jaar 2013 was 2014 geen goed jaar voor 
K.V.N. Aan het begin van het jaar was er onvrede 
binnen de trainersgroep, wat o.a. leidde tot het 
vertrek van een aantal (belangrijke) trainers voor 
K.V.N. Dit heeft ook invloed gehad op het aantal 
lesuren dat gegeven kon worden – en dus op de 
inkomsten van K.V.N.

 In de loop van het voorjaar kwamen aanzienlijke 
financiële problemen met de barcoördinator naar 
voren wat in mei resulteerde in onmiddellijke 
opzegging van de samenwerking met Roel 
Blijleven. Via onze rechtsbijstandsverzekering is 
uiteindelijk het (aantoonbare) fraudebedrag van 
hem terugontvangen. 



 Het jaar 2014 startte met de bestuursleden: 
Aschwin van der Horst, voorzitter, Ingrid Mennes, 
penningmeester, Jeannette de Geus, secretaris, 
Chris Goedholt, bestuurslid en Crista van der 
Horst, coördinator EventTeam.

 De onrust binnen trainersgroep leidde tot een extra 
Algemene Ledenvergadering op 21-2-2014. In deze 
emotionele vergadering werd geprobeerd om de 
onderlinge meningsverschillen naar voren te 
brengen. Uiteindelijk werd de ingediende motie 
teruggetrokken en niet in stemming gebracht.

 Na de perikelen met de bar coördinator heeft 
Crista van der Horst in juni aangegeven geen 
bestuurslid meer te willen zijn.



 Op de ALV van 13 juni 2014 werd afscheid genomen van Chris 
Goedholt. Bruno van Oers werd in het bestuur gekozen als 
redactie-coördinator en Jeannette de Geus bleef aan als secretaris, 
zodat het bestuur kon blijven functioneren met een minimum van 
5 bestuursleden.

 Op 28 november werd opnieuw een Algemene Ledenvergadering 
gehouden om nieuwe bestuursleden te kiezen. Marinka de Goeij 
werd met algemene stemmen gekozen als bestuurslid, maar de 
voorgestelde nieuwe secretaris kreeg onvoldoende stemmen om 
als bestuurslid gekozen te worden. Dit leidde tot een lastige 
positie voor het bestuur (er bleven nu slechts 4 bestuursleden 
over) waarna Jeannette de Geus nogmaals voor een korte periode 
als secretaris binnen het bestuur bleef functioneren.



 Dit bestuur had de moeilijke taak om rust terug te 
brengen binnen de K.V.N. Dit is maar ten dele 
gelukt. Ðe lopende zaken werden behartigd, 
cursussen, examens en activiteiten vonden 
doorgang, maar ondanks de inspanningen van alle 
K.V.N.’ers kwam een echt positieve vooruitgang 
helaas in 2014 onvoldoende van de grond. 

 De ledenadministratie was in de deskundige 
handen van Maureen Hennink en Wil Elbertse. 
Samen zorgden zijn ook voor het gereedmaken en 
printen van de diploma’s. De ledenadministratie 
is, samen met de penningmeester, van groot 
belang voor het voortbestaan van K.V.N.



 Het gehele jaar was Prins Petfoods onze 
voedersponsor. Prins verzorgde presentjes e.d. 
bij examens, wedstrijden en activiteiten.   Na 3 
jaar stopte de zeer gewaardeerde sponsoring 
van Agito Medical in augustus.



 K.V.N. neemt deel aan de Vriendenloterij 
(voorheen Sponsorloterij). De loten kosten €
10,- waarvan € 5,- naar een goed doel (K.V.N.!) 
gaat. Er wordt geprobeerd leden te motiveren 
om loten te kopen met als ‘goed doel’ K.V.N.



 De K.V.N. heeft in 2014 een moeilijk jaar achter 
de rug.  
Het bestuur heeft geprobeerd de vereniging 
draaiend te houden, maar kan dit niet alleen. 
Iedere medewerker die hieraan op een 
positieve manier bijdraagt, is zeer waardevol 
voor K.V.N.

 Wij willen dan ook elke medewerker erg 
bedanken voor hun inzet en steun aan K.V.N.
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 Geen co-assistent meer
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 Op stap met je hond

 Mario de Braal
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 Er is advertentie geplaatst voor een
gebouwbeheerder, hier is dringend behoefte
aan. Vele handen maken licht werk.

 Er zijn wat problemen met de riolering
geweest, die naar wij hopen voorgoed tot het 
verleden behoren omdat we de riolering
tweemaal per jaar preventief willen gaan
doorspuiten.

 De garagedeur heeft ook een storing gehad. Dit
is vermoedelijk te wijten geweest aan
onoordeelkundig gebruik van een huurder.



 De velden hebben te lijden onder achterstallig
onderhoud, we hebben de firma Scholman
hierover benaderd en met hen afgesproken dat
alles wat ze doen gecontroleerd gaat worden.

 Tevens moet de drainage ontstopt worden. 
Daarvoor moest een bomenrij weg om bij de 
drainage te kunnen komen. De bomenrij is 
inmiddels verwijderd. Nu is het zaak dat de 
drainage hersteld wordt.

 In het verleden is er provisorisch een draaihek
geplaatst, dit zorgt voor veel schade aan de 
belendende hekken. Dit gaan we herstellen en 
tevens is het plan om een nieuw draaihek te 
plaatsen.



 Er is geconstateerd dat het parkeerbeleid tov de 
parkeerplekken naast het clubgebouw met 
voeten getreden wordt. Met ingang van het 
nieuwe seizoen worden nieuwe parkeerkaarten
uitgedeeld. Alleen leden met een parkeerkaart
mogen daar parkeren.

 Tevens gaan we toezicht houden op de 
naleving daarvan.



 Het sleutelbeheer is compleet veranderd. De 
sleutels worden door een persoon uitgegeven
en het alarm wordt hiernaast beheerd.

 Extra sleutels worden besteld, extra 
alarmpassen worden aangemaakt.

 Een extra slot is geraliseerd bij de Bar op het 
voorraad hok, hiervoor wordt nog een
sleutelkluis gerealiseerd om toegang te 
vergemakkelijken



 De bar draait goed (zoals vermeld staat in het 
financiële jaarverslag penningmeester)

 Maar zoals altijd zijn we wel op zoek naar
medewerkers die zich willen aansluiten bij het 
barteam. 

 Dus meldt u per direct aan!!!!



 Er wordt vaker dan vorig jaar een beroep
gedaan door huurders op onze lokatie. De 
huurders zijn over het algemeen zeer tevreden
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 Still going strong met officieel maar 3 vrijwilligers 
(Frans, Henriette en Alice) maar gelukkig indien nodig 
aangevuld door Chris, Pam, Michel, Hanneke en 
Bruno. Deze hulp is erg waardevol voor het 
Eventteam! Het zou dan ook fijn zijn als er vaste 
vrijwilligers bij het Eventteam zouden komen…..

 Verdienste zijn er nog niet echt voortgevloeid uit de 
activiteiten van het Eventteam. Dit komt mede doordat 
we de prijzen voor de activiteiten zo laag mogelijk 
willen houden. Voor de toekomst hopen wij dat door 
zgn. mond op mond reclame, van enthousiaste mensen 
die wel hebben deelgenomen aan de activiteiten, de 
deelnemersaantallen zullen groeien.



 Afgelopen najaar hebben we de Fleece workshop 
gedaan, de kerstversiering in het clubgebouw 
aangebracht maar ook uitgezocht en nieuwe 
verlichting voor in de bomen gekocht. We hebben de 
Nieuwjaarsborrel geregeld en de zeer geslaagde 
Paasactiviteit georganiseerd. Hiervoor waren ruim 20 
deelnemende honden met hun baasjes en zelfs 
complete gezinnen aanwezig. De opkomst van de 
wandeling in de Soesterduinen was helaas niet echt 
groot met 13 inschrijvingen maar de aanhouder wint 
dus gaan we gewoon door om leuke activiteiten te 
organiseren met in het vooruitzicht natuurlijk het 30 
jarig jubileum van de club! Een bomvolle dag die in het 
teken staat van werk-, jacht-, hulp- en sporthonden.



 Ook leveren we onze bijdrage bij de clubmatch 
in september met o.a. een verloting en wordt er 
op dierendag, 4 oktober, een lezing gegeven 
door een Bach Bloesem Dierenconsulente. Ook 
proberen we weer een knutsel-workshop te 
organiseren komend najaar.



2014



 Sinds 2014 heeft Bruno de TC op zich genomen

 In oktober 2014 is er een trainersvergadering
geweest waarin o.a gesproken is over de 
seizoensindeling van 2015.

 Voorlopig zullen de trainerszaken worden
gecaoched door Bruno.

 Opleiding K.I. voor Chris is gestart.

 Mediatation is in start gezet en contact wordt
opgenomen met bestuur en desbetreffende
personen



 Bestuur wilt graag terug naar de oude
structuur in de organisatie van de trainers.

 In 2015 zullen per sectie hoofdtrainers worden
aangesteld.

 Meer aandacht zal worden gegeven door het 
bestuur aangaande:
 Opleidingen instructeurs

 Evenementen vanuit de individuele disciplines

 Aanschaf cursusmateriaal

 Evalutatie stagiaires

 Taken Hoofdtrainers/Trainers/Stagiaires



 K.V.N. is op zoek naar nieuwe trainers in 
diverse disciplines om meer aanbod te kunnen
genereren op lesgebied.

 Voelt u zich geroepen, meldt u 
direct aan!!!
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