Verslag ALV, 15 mei 2021
1. Verwelkoming door de voorzitter

Inleiding van de ALV van 15 mei 2021
Voorwoord door de Voorzitter Etienne Wallaert.
Beste Leden van de club Will To Please.
Aan allen van harte welkom op onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.
Het afgelopen jaar kregen we te maken met Covid-19. Vanaf maart viel alles stil.
De club viel stil, alle wedstrijden werden afgelast. Toen er versoepelingen kwamen,
moesten we ons aan strikte voorwaarden houden zoals bijhouden van lijsten,
organiseren van beperkte groepen, inschrijvingen. Dit zorgde voor extra veel
administratie en frustratie. Een speciaal woord van dank aan allen die hun bijdrage
hebben geboden om de club draaiende te houden in deze moeilijke tijden.
Hierbij wil ik afsluiten met ’n woord van dank en persoonlijke voldoening naar al
mijn medewerkers uit het bestuur en de diverse commissies. De complete Crew van
Will to Please mag zich ’n top team noemen en hierbij dank ik van Harte al deze
mensen die belangeloos hun vrije tijd willen spenderen aan onze unieke Club.
Etienne Wallaert
Voorzitter/ lesgever Will To Please

2. Goedkeuring vorig verslag vorige ALV

3. Verslag ledenbeheer
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-Veel leden zijn gebleven ondanks Covid-19
-Striktere opvolging van de betaling want nog steeds veel late betalers
-Schrapping bij 2 maand te late betaling

4. Verslag websitebeheer
verslag websitebeheer(Myriam)
De website wordt regelmatig bezocht, in 2020 hadden we een 10000 bezoeken.
Gemiddeld worden er 2 à 3 pagina’s bekeken per bezoek.
Doordat er moest ingeschreven worden per training loopt het aantal bezoeken dus wel
op maar we merken ook dat de mensen via de website hun weg vinden naar Will To
Please
We zien dit trouwens ook in het aantal mails dat bij de info toekomt.
Tips ivm de gebruiksvriendelijkheid, lay-out ,inhoud …zijn steeds welkom.

5. Verslag clubactiviteiten
Het jaar startte goed met de onze jaarlijkse receptie ter gelegenheid van het nieuwe

jaar.
Het eerste weekend van maart konden we nog onze socialisatietest organiseren.
En toen kwam de lockdown.
Vanaf 20 mei mochten we trainingen hervatten mits rekening houden met de
maatregelen.
Ene moment kwam er een kleine versoepeling, dan weer werd alles wat strenger...
Op 31 oktober was er terug een totaal verbod.
2020 was een jaar met veel frustraties, onzekerheden en angst. Het was moeilijk om
plannen te maken, er waren geen zekerheden.
Maar we zijn nu halverwege 2021 en alles begint weer beter te draaien.
Dank aan allen die ondanks alles de club hebben helpen staande houden!
Mieke Meyhiu

5. Verslag gehoorzaamheidscommissie
Beste bestuursleden, commissieleden, clubleden, sympatysanten,
Een eerste woord van dank gaat uit naar onze lesgevers: Michel, Etienne, Gaby, Roel,
David en ikzelf. Die mensen houden elke woensdag en zaterdag vrij om de leden te
helpen bij de opvoeding/ training van hun geliefde retriever. Ondanks de voor ieder
van ons, drukke tijden, staan ze er weer, week na week, dat is niet vanzelfsprekend!
Sta daar maar even bij stil, hun engagement, hun ijver, hun inzet is ongezien, allemaal
ten dienste van de club, zonder winstbejag of drang naar compensatie. Dikke merci
daarvoor!
Inderdaad, ik heb zonet 6 namen genoemd, we worden stilaan een uitstervend ras.
We namen afscheid van Marc Waerlop, de oudste rots in de branding; ik weet niet
precies hoe lang Marc les gaf bij ons, zeker meer dan 20 jaar, toen we nog in de
krulleput onze thuis vonden. Hartelijk dank voor je trouwe, vrijwillige diensten en
expertise Marc. Ook van Jelle Rys namen we recent afscheid. Een jonge kracht die
swung bracht in ons team, we zullen hem ook missen, ook een dikke merci Jelle, voor
je vrijwillige inzet!
Een woord van dank aan onze MANUS VAN ALLES, Etienne, voor het onderhoud van
ons vlekkeloos terrein en clubhuis. Laat ons dat vlekkeloos terrein met het nodige
respect behandelen; ik bedoel hou het netjes, ruim de hondenpoep op in een zakje
en deponeer het in de aanwezige vuilnisbakken, het is maar een kleine moeite. We
gaan weldra werk maken van een groter en beter uitgerust plasterrein op de parking
want dat is een must voor een club als de onze.

De start van een nieuw jaar houdt in, dat we goede voornemens uitspreken en ook
waarmaken. Laat ons beter communiceren in 2020 zowel intern naar bestuur en
commissies toe als naar en door de leden. De ideënbus hangt hier al jaren maar wordt
nooit gebruikt; we hebben een facebookpagina die succesvol wordt gebruikt en onze
website die mooi en overzichtelijk alle nodige info verschaft. We mogen echter de
intermenselijke contacten niet vergeten in deze smartphone-tijden en de meest
geschikte warme, gezellige plek daarvoor is ons clubhuis om voor of na de les te
kuieren.
We bedanken de mensen achter de toog, die hun vrije tijd opofferen om ons ten
dienste te staan en de dorstigen te laven met een glimlach en een vriendelijk woord.
Het is duidelijk dat we het met ons 6 instructeurs niet redden in de toekomst maar er
is nieuw bloed op komst: Jorgo is al een tijdje in opleiding op woensdagen en Christel
Pïeters staat ook klaar om ons korps bij te treden, zij volgt al enkele lessen mee en ze
heeft al ervaring in andere hondenclubs; maar we willen meer! daarom een warme
oproep aan de trouwe leden, als mensen zich geroepen voelen, we staan open voor
een gesprek, we vragen enkel je engagement en een stageperiode om met een
ervaren iemand de knepen van het vak lesgeven onder de knie te krijgen.
Dat is ook één van de redenen waarom we in november weer het uurrooster op
zaterdag hebben gewijzigd en iedereen heeft daar goed op gereageerd.
Ik wil in naam van het bestuur en de commissie ook Ann Hoornaert bedanken, die elke
maand een lessenrooster opstelt en vraagt wanneer het ons past om les te geven.
Zonder deze zekerheid zou het een chaos worden en we weten als hondenliefhebbers
dat veiligheid, structuur en voorspelbaarheid absoluut prioritair zijn. Ann doet veel
administratief werk achter de schermen voor diverse activiteiten binnen onze
commissie.
De overgangsproeven van A naar B en van B naar C kunnen voortaan op elke woensdag
of zaterdag van de maand op aangeven van de instructeur die oordeelt of je hond er
klaar voor is. Dank zij deze aanpassing is er een vlottere doorstroming van A naar B,
er waren 14 overgangers vorig jaar en van B naar C 5 overgangers.
Ik overloop de nodige cijfers van de activiteiten anno 2019!
2 maart socialisatietest : 44 deelnemers waarvan 19 clubleden: iedereen geslaagd!
27 april wedstrijd gehoorzaamheid : 82 deelnemers waaronder 4 clubleden

Brevet :
Evelien Dujardin met Max 71/100
Marc Waerlop met Paulien 85/100
Paul Steffens met Remus 90/100
Claudia Depla met Mil'O 92/100
Debutanten : 32 deelnemers : Paul Steffens behaalde met Milos 75/100
GP1 : 21 honden EN GP2 : 23 honden

9 november clubmatch
kleine pups winnaar Petra Destoop met Molly
grote pups winnaar Geert van Hollebeke met Jules
A klas winnaar Katarina Bagaudinova met Royal Belle Victoria
B klas winnaar Pascal Vanoplinus met Rex
D klas winnaar Nico Vanderhaeghen met Onah

VOOR 2020 DE VOLGENDE ACTIVITEITEN STAAN OP TIL:
7 maart socialisatietest : 2 keurders Roger Vandenabeele en Gerard Passchezoone
(voor honden vanaf 9 maanden, ingangsticket voor alle hondensporten = aanvraag
werkboekjes nodig vanaf debutanten!)
De deelnemerslijst met 48 plaatsen is VOLZET. Wie nu nog inschrijft komt op de
reservelijst te staan !
25 april gehoorzaamheidswedstrijd : 6 keurders Lieve Ghesquiere - Mike Sanders Diederick Spiessens - Betty Westerlinck - Robert Van Wesemael - Danny Kiekens
Inschrijven via MYKKUSH of via mail naar Ann of Etienne; er zijn nog talrijke plaatsen

open.
Mensen die in de B of C trainen, wil ik graag motiveren om hun brevet te halen!
De commissie kwam 2 keer samen vorig jaar 22 februari en 7 oktober.
We bevinden ons in een tijd waarin opvoedkundige methodieken volop in
ontwikkeling zijn. De dominantietheorie is achterhaald, het welzijn van de hond staat
centraal, zijn veiligheid, zijn vertrouwen, zijn vreugde in de trainingen! We leren meer
inzicht krijgen in de taal van de hond en zijn basisbehoeften. Als lesgevers hebben we
de informatieve taak om de liefhebbers te ondersteunen in hun opvoeding/ training
van hun retriever.

Respect voor het ras staat ook hoog in ons vaandel, we hebben allemaal een stukje
jachtinstinct in onze genen en willen niks liever dat onze retriever fun heeft in zijn
activiteiten. Ik doe een oproep aan de jachtcommissie om nog beter samen te werken
om een gemeenschappelijk doel te bereiken, of je nu competitiegericht bent of
recreatief- respect voor ieder van ons.
Dank voor uw aandacht!
verslag opgemaakt door Marc Vanderhaeghen 21/2/2020

7. Verslag jachtcommissie
2020 was een ‘speciaal’ jaar, een Corona jaar met erg weinig activiteit.
Het verslag is bijgevolg kort.
Jachtcursus 2020
Onze jaarlijkse jachtcursus in 2020 had 51 deelnemers. Er waren veel minder lessen
door de Corona-maatregelen, wat best een domper zette maar we hebben er het
beste van gemaakt en ook nog een clubmatch georganiseerd op 26 Juli.
Voor het jaar 2021 konden we, ook alweer door Corona, later opstarten (April,
voorafgegaan door 4 test zondagen in Maart). Op de testdagen lag de lat hoger dan
de voorgaande jaren.

Er startten 37 deelnemers aan de jachtcursus.
Workingtesten
Geen enkele officiële Belgisch WT dit jaar.
-Clubmatch WTP 26/7/2020
Starters
Plaats Nr. Hond Voorjager Totaal
1 4 luna Moors Hilde 52
2 6 Sil D’artois Annelore 50
3 3 Peppa Vercamer Dominiek 46
Initiatie
Plaats Nr. Hond Voorjager Totaal
1 21 Westerkames Nash Pacqueu Marijke 58
2 19 Thorn Mill Radiant Roselie Caulier Maureen 56
3 18 Marie Coucke Jan 51
Novice
Plaats Nr. Hond Voorjager Totaal
1 32 Prince van Artesendal borgenon Frank 52
2 31 PATRASCHE quackelbeen Freddy 45
3 26 QTP'ie in Black Tie of Perfect Promise "James" Coghe Myriam 43
Open
Plaats Nr. Hond Voorjager Totaal
1 38 Polihale samuel adams Pacqueu Marijke 37
-Clubmatch Gouden Jachthoorn 19/9/2020
Beginners:

Maureen Caulier - Thorn Mill Radiant Roselie: gedeelde 5de/91.
Dorin Bostin - House of Bella’s Vic: gedeelde 5de/91.
Ray Cornielje - Thorn Mill Rowan Rascal: 7de/88.
Open:
Jef Savels - Rocket Star Poirot: 4de/82.
Michel Santens - Thorn Mill Proud Paddington: 6de/77.
Gerdy Maelbrancke - Thorn Mill Primrose Phantasy: 8ste/74.
Field trials
Geen enkele Belgische FT dit jaar.
Buitenlandse resultaten
FT Open Zuid Nederland 30/7/20 – Jef Savels/Rocket Start Poirot - 1U CACT.
FT Anglaise Saint Pierre des Ifs 18 & 19/1/20 – Marijke Paqueu/Polihale Samuel Adams
- ZG & U.
FT Anglaise Saint Pierre des Ifs 18 & 19/1/20 – Jef Savels/Rocket Start Poirot - ZG & U.
FT Anglaise Saint Pierre des Ifs 18 & 19/1/20 – Gerdy Maelbrancke/Tofts Love her
Madly at ThornMill - ZG & U.
FT Anglaise Machecourt 11/10/20 – Michel Santens/Thorn Mill Proud Paddington - 3U.
Jachthondenproeven
Geen georganiseerd.
Uitdagingen
Het voorbije seizoen 2020 en het lopende seizoen 2021 zijn door Corona zwaar
geaffecteerd geweest. Ook voor de honden was het niet eenvoudig door het gebrek
aan wedstrijdritme.
Laat ons hopen dat het ergste nu achter de rug is en we weer op min of meer normale
manier verder zullen kunnen gaan. In elk geval hebben al we onze WT Anzegem net
achter de rug (de 1ste WT van 2021!) en de WT Torhout is in het vooruitzicht.
We wensen aan alle voorjagers en hun Retrievers een succesvol seizoen 2021!

Voor de JC,
Gerdy Maelbrancke.

8. Verslag penningmeester
Balans- en kasverslag 2020 (Myriam)
Eind 2020 werd de jaarrekening afgesloten met een winst van 4300 euro.
Niettegenstaande het feit dat we door Corona een aantal maanden verplicht
moesten sluiten kunnen we toch spreken van een succesvol jaar.
Zoals ieder jaar zijn de lidgelden de voornaamste bron van inkomen : 12675 euro.
Iets minder dan 2019 maar dat komt wellicht door de verplichte sluiting van een
paar maanden.Wel moeten we hier nog rekening houden met de kost van de
starterspakketjes , ongeveer 1500 euro.
De kantine heeft dit jaar iets minder opgebracht, mede door de gekende reden,
maar we boeken toch een 900 euro winst. Er is ook een deel van de voorraad in de
kantine verloren gegaan door de sluiting, alle vervallen producten moesten
vernietigd worden.
Andere inkomsten die winstgevend waren :
*
Jachtcursus
1400 euro
*
Labradorshow
295 euro
*
Shop
700 euro
Aan de andere zijde van de balans hebben we natuurlijk ook de kosten en uitgaven :
*
Huur terreinen 1200 euro
*
Algemene onkosten 5652 euro (dit gaat van elektriciteit, water,afhaling
afvalcontainer, verwarming, postzegels, aankoop klein materiaal ,, ...ed)
*
Verzekeringen 900 euro
*
Burotica 860 euro
*
Nieuwjaarsreceptie 330 euro (kosten hapjes – drank komt uit de kantine)
*
Trainingsbenodigdheden 526 euro
*
Workshop Richard Ashdown 410 euro (grootste deel werd betaald door de
inschrijvingen, de club heeft 410 euro bijgelegd.
Het totaal bedrag waarover WTP beschikt op 31/12/2020 is 30016.87 euro. Dit is de
som van de zichtrekening, spaarrekening en de diverse kassen.De kascontrole is
gebeurd door Dorin Bostyn en Maureen Caulier en werd goedgekeurd.
Alles wordt duidelijk en nauwkeurig bijgehouden en geboekt.
In de begroting voor 2021 voorzien we in de eerste plaats kosten aan de kantine :
isolatie afwerken de buitenkant van de kantine heeft dringend een onderhoudsbeurt
nodig. Dit hadden we reeds voorzien in 2020 maar het is er tot op vandaag nog niet
van gekomen. Dit jaar moet daar dringend werk van gemaakt worden.

9.Verslag van de aangeduide kascontroleurs aangaande de
verrichtte kascontrole gevolgd door de dimensionering van het
bestuur voor het werkjaar 2020
10.Dorin Bostyn en Dagmar Platteeuw zijn kascontroleurs voor
2021
11.Uittreding van Myriam en Mieke uit het bestuur en
herverkiezing.
Aanvankelijk werd de stemming nietig verklaard wegens niet voldoende effectieve
leden aanwezig,
Er werd op 2 juli 2022 een bijkomende algemene ledenvergadering georganiseerd met
als enige punt de herverkiezing van de uitgetreden bestuursleden, Myriam Coghe en
Mieke Meyhiu werden beide met een meerderheid van stemmen verkozen,

12. Varia
Zoals de situatie nu is, kan de Happening doorgaan op 14 augustus 2021, rekening
houdende met de Corona-maatregelen.
De vraag of de club meer gesponsord kan worden?
De GH-commissie vraagt om een workshop.
De GH wil opnieuw vertegenwoordigd zijn in het bestuur.
Huldiging aan Michel Santens die na ontelbare jaren van inzet voor de Jacht, GH,
onderhoud van de club... nu meer wil genieten van zijn eigen beestjes. DIKKE DANK!!!

