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►Voorwoord
Voor jullie ligt het jaarverslag van de Schotse Herder Vrienden over 2016, wederom een jaar
vol hoogte- en dieptepunten. Saai kan men de colliewereld noch het verenigingsleven niet
noemen.
2016 is een jaar vol memorabele momenten geweest. Een hoogtepunt was het feit dat 2016
het eerste jaar is de Schotse Herder Vrienden als rasvereniging heeft gefunctioneerd. Dat
betekende een sprong in het diepe voor het bestuur en er moest veel worden uitgezocht wat
de bijbehorende verantwoordelijkheden bij deze status waren. Na goedkeuring door de
Algemene Ledenvergadering zijn de verenigingsfokreglementen door de jurist en de
dierenarts van de Raad van Beheer getoetst en akkoord bevonden. Daarbij zij opgemerkt dat
het verenigingsfokreglement een ‘work in progress’ is dat continue kan en moet worden
aangepast op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten.
Naast het werk aan de vereniging, hebben we een onafhankelijke gezondheidscommissie
ingesteld en kynoloog Marjolein Roosendaal bereid gevonden hierin zitting te nemen. Zij is
samen met de Universiteit Wageningen aan de slag gegaan met een onderzoek naar de
genetische diversiteit van de langhaar collie in Nederland en daarna een start gemaakt met
een vervolgonderzoek waarin de universiteit met aanbevelingen op fokgebied zal komen. De
resultaten van dit onderzoek zullen in de loop van 2017 worden gepresenteerd. De gegevens
op basis waarvan het onderzoek heeft plaatsgevonden, kwamen van de heer Ad Mommers
die zijn levenswerk heeft gemaakt van het verzamelen van afstammingsgegevens van collies
in Nederland en ver daarbuiten over de laatste 50 jaar. Een Herculestaak waar de hele
colliewereld hem zeer dankbaar voor mag zijn.
Een dieptepunt is de verdergaande versnippering van de langhaar colliewereld, die
uiteindelijk heeft geresulteerd in drie rasverenigingen voor de langhaar collie: de Schotse
Herder Vrienden (opgericht in 2004), SHV ‘de Collieclub’ (opgericht in 1965) en de
Nederlandse Collieclub (opgericht in 2015). De voortdurende controverse binnen de
langhaar colliewereld heeft de liefhebbers van de korthaar collie ertoe gebracht een eigen
rasvereniging op te richten, de Smooth Collie Friends (opgericht in 2015). Daardoor zijn er
voor dit ras nu ook drie rasverenigingen, omdat de Schotse Herder Vrienden en SHV ‘de
Collieclub’ ook voor de korthaar collie opkomen. Of deze versnippering in het belang is van
de gezondheid en het welzijn van de collie wagen wij te betwijfelen.
Maar er zijn ook veel positieve zaken te melden. Zo heeft de vereniging wederom een jaar
boordevol goed bezochte activiteiten georganiseerd en is de website geheel geactualiseerd
en aangevuld met nog meer interessante en wetenswaardige artikelen. Het resultaat is dat
de website veelvuldig zowel door leden als niet-leden wordt geraadpleegd. Onze
administratie is volledig geautomatiseerd en leden kunnen de contributie met een machtiging
voldoen. Ons magazine bevat meer pagina’s dan ooit, we hebben een gestadig groeiend
aantal nieuwe leden en we hebben een aantal nieuwe, enthousiaste medewerkers mogen
begroeten.
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Aan al deze ontwikkelingen hebben het bestuur en medewerkers dit jaar weer heel veel werk
gehad. Gelukkig zijn we in deze taak bijgestaan door deskundigen van binnen én buiten de
vereniging waar we in de volgende jaren ook weer op hopen te mogen steunen.
Het wordt zo langzamerhand een traditionele slotzin in het voorwoord van ons jaarverslag:
het afgelopen jaar heeft ons weer veel tijd en inspanning gekost, maar het resultaat mag er
zijn. Wij zijn er trots op en zien de toekomst met veel vertrouwen tegemoet.
Het bestuur van de Schotse Herder Vrienden,
Ger Houben, voorzitter
Lieke Timmers, secretaris
Alette Westerhuis, penningmeester
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►Organisatie
De samenstelling van het bestuur is in 2016 niet gewijzigd en bestond uit Ger Houben
(voorzitter), Lieke Timmers (secretaris) en Alette Westerhuis (penningmeester). Lieke
Timmers was volgens het rooster aftredend en is door de Algemene Ledenvergadering op 22
mei 2016 herbenoemd. Ieder bestuurslid heeft een aantal aandachtsgebieden in portefeuille:




Public relations, website en acquisitie bij Ger Houben
Gedrag en gezondheid bij Lieke Timmers
Ledenadministratie en (web)winkel bij Alette Westerhuis

De activiteiten zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het bestuur.
Diana Jansen is als hoofdredacteur verantwoordelijk geweest voor ons magazine ‘Collie &
Co’. De redactie van het magazine bestond uit Diana Jansen, Lieke Timmers en Ger
Houben. Het beheer van de website is ook in 2016 in de bekwame handen geweest van Mart
Brouwers. Dankzij Mart zijn een aantal processen, zoals de aanmeldingen voor activiteiten
en de inschrijving van nieuwe leden, via de website geautomatiseerd. Onder het pseudoniem
Jani Duho beheren Nita Dubbelman-Engel en Jacqueline Houben-Spiering de
Facebookpagina van de Schotse Herder Vrienden. Hilda Rikken heeft samen met het
bestuur de activiteiten georganiseerd. Marga Megens heeft als gedragsdeskundige weer een
aantal goede adviezen verstrekt en Lieke Timmers is ook het afgelopen jaar menigmaal
benaderd met vragen over gezondheid en het gebruik van medicijnen. De gedrags- en
gezondheidsadviezen waren veelal persoonlijke adviezen, maar ook via onze
Facebookpagina geven beiden regelmatig tips, waardoor ook niet-leden van de vereniging
profijt hebben van de kennis en deskundigheid die in onze vereniging aanwezig is. Tot slot
heeft Jacqueline Houben-Spiering in 2016 de functie van coördinator pup- en herplaatsing
vervuld en Nita Dubbelman-Engel de functie van coördinator ledenservice.
In 2016 hebben we dankzij de onmisbare hulp van een aantal leden van de vereniging
wandelingen kunnen organiseren in de mooiste natuurgebieden die Nederland rijk is,
waaronder het strand bij Ouddorp, de Berendonck, de Strijbeekse Heide, de Schaapskooi in
Heerde, het Erkemederstrand en een heuse spookwandeling in De Halve Mijl. Een compleet
overzicht staat in de paragraaf activiteiten. Bijzonder trots zijn we op de interessante
artikelen die onze leden hebben geschreven en de waardevolle bijdragen van deskundigen
voor ‘Collie & Co’ in 2016. In de paragraaf magazine hebben we deze bijdragen nog eens
apart vermeld. Al deze bijdragen maken datgene wat wij als Schotse Herder Vrienden willen
zijn, een vereniging van, voor en door liefhebbers van de collie in al z’n verschijningsvormen.
Tot slot willen we zeker niet onvermeld laten dat we in 2016 ook een keur aan deskundigen
op allerhande gebied bereid hebben gevonden artikelen te schrijven, workshops en/of
lezingen te geven op het gebied van gedrag, gezondheid en voeding, zoals Erik van der
Kamp van Dierenkliniek De Langstraat, Lisette Overduin, specialist Interne Geneeskunde
Veterinaire Specialisten Oisterwijk, Marjolein Roosendaal, genetica deskundige en
hoofdredacteur van De Hondenwereld, Judith Hofman van Kynomassage, Steven Schukking
e.a. van Dierenkliniek “Kortenoord”, Lotte Botter van Lotte’s Logica, Marcel Nijland,
dierenarts en fysiotherapeut en Miranda de Jong, klassiek veterinair homeopaat. Door
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continue te zoeken naar expertise op kynologisch gebied, zowel binnen als buiten de
vereniging onderscheidt de Schotse Herder Vrienden zich ook van andere rasverenigingen.

►Lidmaatschap Raad van Beheer
In december 2015 heeft de Algemene Ledenvergadering ingestemd met het voorstel van het
bestuur om een aanvraag voor de status van rasvereniging bij de Raad van Beheer in te
dienen. In juni 2016 heeft de Raad van Beheer de aanvraag goedgekeurd en is de Schotse
Herder Vrienden een officiële rasvereniging geworden.
Dat betekent niet dat de vereniging ineens een andere koers is gaan varen. Het bestuur
houdt vast aan het standpunt dat de vereniging een eigen, onafhankelijke koers moet varen
gebaseerd op gezondheid, gedrag en welzijn in combinatie met transparantie en respect
voor alle type collies. Tot 2016 volgden we deze lijn buiten de georganiseerde kynologie.
Vanaf 2016 dragen we dit standpunt uit binnen de georganiseerde kynologie, inclusief de
taken en verantwoordelijkheden die bij de status van rasvereniging horen.
Eén van de positieve punten van het feit dat we deel uitmaken van de georganiseerde
kynologie, is dat we de beschikking hebben gekregen over alle uitslagen van de
geprotocolleerde gezondheidsonderzoeken van de collie in Nederland. Met nadruk op ‘alle
collies’, dus ook van de collies van niet-leden. Uiteraard is dat één van de eerste zaken die
het bestuur heeft opgevraagd omdat deze gegevens naadloos aansluiten op de onderzoeken
die de Universiteit van Wageningen voor ons uitvoert. Hiermee kan een stand van zaken
worden gegenereerd, zowel van het verleden als van de actuele situatie wat uiteindelijk als
basis dient voor een goed onderbouwd fokbeleid.
In 2017 zal het bestuur de resultaten van de onderzoeken, samen met de aanbevelingen van
de Universiteit van Wageningen, vertalen in aanbevelingen voor het fokbeleid van de
vereniging alsmede eventuele aanpassingen in het verenigingsfokreglement.
De Raad van Beheer organiseert jaarlijks meerdere bijeenkomsten en vergaderingen. Door
het vele bestuurswerkzaamheden is het bestuur in 2016 niet in staat geweest om al deze
bijeenkomsten bij te wonen. Hopelijk zal dit in de toekomst veranderen.

►Activiteiten
Voor al onze activiteiten geldt dat wij deze niet alleen organiseren voor onze leden. Ook nietleden zijn, soms tegen een kleine vergoeding, van harte welkom. Daarmee bieden we
(aanstaande) collie-eigenaren de gelegenheid om op informele wijze kennis te maken met
het ras, onze vereniging en collieliefhebbers uit Nederland, België en Duitsland. Net als
voorgaande jaren heeft deze zienswijze ons ook in 2016 een aantal nieuwe leden
opgeleverd.
Leden worden via ons magazine en via e-mail geïnformeerd over een aankomende activiteit.
Met onze Facebookpagina bereiken we de collieliefhebbers die (nog) geen lid zijn van de
vereniging. Aan de hand van een door ons ontwikkeld draaiboek voor wandelingen kunnen
Schotse Herder Vrienden • jaarverslag 2016

5

we heel gemakkelijk inspelen op het aanbod van een lid om een keer een wandeling te
organiseren. We spreiden onze activiteiten zoveel mogelijk over het land om iedereen in de
gelegenheid te stellen een keer mee te doen zonder dat daar een enorme reisafstand voor
moet worden afgelegd. Dat het een succesvolle formule is, blijkt wel uit het feit dat we bij
iedere activiteit nieuwe gezichten mogen verwelkomen. En we staan iedere keer weer
versteld hoeveel mensen en collies aan onze activiteiten deelnemen.
Van iedere activiteit hebben we een kort verslag op de website geplaatst, veelal aangevuld
met foto’s en soms zelfs met een filmverslag. We hebben genoten van de vele foto’s en
enthousiaste reacties die de deelnemers spontaan op Facebook hebben gezet.
Onze doelstelling is om iedere maand een activiteit te organiseren, met uitzondering van de
vakantiemaanden. In 2016 zijn we daar met 11 activiteiten absoluut in geslaagd. Alleen de
spreiding over het land is nog een aandachtspunt. Een overzicht:
24 januari 2016
De traditionele Nieuwjaarswandeling werd dit jaar op het strand van Ouddorp gehouden. Ria
Derks en Anita Habraken liepen fier voorop en zorgden ervoor dat we niet verdwaalden op
het strand. De opkomst was geweldig, het weer liet zich van zijn beste kant zien en iedereen
heeft genoten van dit prachtig stukje Nederland.
21 februari 2016
Voor deze wandeling was de locatie ‘de Berendonck’ bij Wijchen (Nijmegen) gekozen. Na
een leuke wandeling door dit mooie natuurgebied en een lunch aan het water, gaf Erik van
der Kamp van Dierenkliniek De Langstraat een lezing over gebitsverzorging en konden de
deelnemers aansluitend deze kennis in de praktijk brengen bij hun eigen hond. De dag was
in z’n geheel een groot succes.
20 maart 2016
Met een smokkelwandeling over de Strijbeekse Heide heeft Myrna Stevens ons kennis laten
maken met het bosgebied waar zij in haar jeugd veel heeft gespeeld. De wandeling voerde
ons langs bossen en vennen. Het weer was prachtig en de zon scheen volop. Voor de
liefhebbers was er een lange wandeling mogelijk en voor de oude(re) of jonge(re) honden
een korte wandeling. Beide wandelingen werden afgesloten met een heerlijke lunch. Ook bij
deze activiteit overtrof het aantal deelnemers alle verwachtingen.
17 april 2016
Onder leiding van Diny Smit wandelden meer dan 40 collies bij de historische Schaapskooi
in Heerde. Hoewel we door de uitbater van de Schaapskooi waren gewaarschuwd voor wilde
zwijnen, zijn we er gelukkig geen een tegengekomen. Voor de honden was deze wandeling
over de hei een waar feest aangezien de brede paden en de heide alle ruimte gaven om
vrijuit te rennen en te ravotten. Al met al een buitengewoon geslaagde activiteit.
22 mei 2016
Op deze dag hebben we onze Algemene Vergadering gehouden. Voor en na de (korte)
vergadering bij de KV Waalwijk, werd er een tienkamp georganiseerd om actief aan de slag
te kunnen gaan met onze collies. Helaas hadden we op deze dag minder geluk met het weer
want het goot pijpenstelen. Gelukkig hadden de honden minder last van het slechte weer
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dan hun baasjes. Ondanks het feit dat het weer niet echt meewerkte, was de opkomst
geweldig. Helaas kwam Hans van Tongeren bij één van de spellen ongelukkig terecht en
moest hij in het ziekenhuis in Tilburg worden opgenomen. Gelukkig onze vaste EHBO’er
Henk Greebe aanwezig om de noodzakelijke eerste hulp te verlenen.
15 augustus 2016
Deze dag op het Erkemederstrand bij Zeewolde werd georganiseerd door Peter Muileboom
en Linda Lems. De opkomst was groter dan ooit tevoren. Meer dan 60 collies kwamen
opdagen, uiteraard vergezeld door hun baasjes. Het weer was prachtig en het was zo warm
dat behoorlijk wat collies, ondanks hun spreekwoordelijke afkeer van water, het niet konden
laten om het water in te duiken.
25 september 2016
Zondag 20 september hebben we onze jaarlijkse activiteitendag georganiseerd. Ook dit jaar
waren we te gast bij de KC Arnhem. De dag stond geheel in het teken van een spelletjes dag
voor de hond. Er werden diverse workshops aangeboden: zoals lopen door een doolhof, een
skippybal naar de finish duwen, koekjes uit een bekertje halen en zelfs snoepgoed onder
water opsporen. Daarnaast was er een Rad van Fortuin en een fotobord waar alle hondjes
met hun baasjes op ludieke wijze op de foto mochten. De dag werd geheel georganiseerd en
verzorgd door vrijwilligers van onze vereniging.
Tussen alle spellen door konden de mensen swabs laten afnemen voor DNA-onderzoek
naar PRA, DM, MDR1, CEA CH en M-lokus. Een dierenarts van Laboklin was hier speciaal
voor naar Arnhem gekomen. Uiteindelijk werden meer dan 20 onderzoeken afgenomen. De
activiteitendag was ook in 2016 buitengewoon gezellig en goed bezocht.
16 oktober 2016
In het kader van het speerpunt gezondheid bij de collie, werd op 16 oktober een lezing over
epilepsie bij collies georganiseerd met dr. Lisette Overduin, specialist interne geneeskunde
van de Veterinaire Specialisten Oisterwijk. Omdat epilepsie een algemene ziekte bij heel
veel hondenrassen is, hebben we voor het eerst de uitnodiging breeduit gezet onder andere
rashondenverenigingen. Dit heeft ertoe geleid dat de helft van het aantal aanwezigen geen
lid van de vereniging was of zelfs maar een collie had. Gezien het succes van dit beleid is
het bestuur voornemens dergelijke activiteiten in de toekomst vaker te organiseren en open
te stellen leden van andere rasverenigingen.
13 november 2016
Om eens iets anders te doen, werd op deze dag, onder de creatieve en inspirerende leiding
van Hilda Rikken, een Crea-middag georganiseerd. Onder haar bezielende leiding zijn een
aantal prachtige collie-kerst-creaties gemaakt die ongetwijfeld een prominente plek in huis
hebben gekregen. De deelnemers waren zeer te spreken over deze alternatieve activiteit van
de vereniging.
20 november 2016
Ria Derks en Yvonne van den Heuvel hebben op deze zondag een heuse spookwandeling
door het bosgebied De Halve Mijl (bij Halfmijl) georganiseerd. In dit prachtige natuurgebied
liggen grafheuvels die al meer dan 3000 jaar oud zijn en waarvan een aantal is
gerestaureerd. Tijdens de wandeling trok de eerste (en enige!) herfststorm van 2016 over het
land met windstoten tot meer dan 110km per uur. Gelukkig zijn we tijdens dit spookuur
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mensen noch collies kwijtgeraakt en zijn we compleet weer bij de Gasterij ’t Dorpsgenot in
Oerle aangekomen, alwaar we in een stormvaste tent door de gastvrije waard werden
onthaald op warme versnaperingen.
18 december 2016
De laatste eveneens zeer geslaagde wandeling van 2016 vond plaats in de duinen en op het
strand van het Noord-Hollandse Schoorl en was georganiseerd door Henk en Ivonne
Greebe. Zij hadden twee trajecten uitgezet: eentje dwars door de duinen en voor de minder
valide of jonge honden een wandeling over het strand. Na een heerlijke lunch bij
Strandpaviljoen Struin werd er over het strand teruggelopen.

►Magazine
Door de professionele uitstraling van ons magazine ‘Collie & Co’ zou je bijna vergeten dat
het een blad is dat uitsluitend door vrijwilligers van de vereniging wordt gemaakt. Een groot
compliment is hiervoor op z’n plaats. Vanwege drukke werkzaamheden heeft onze
hoofdredacteur in 2016 minder tijd kunnen besteden aan het magazine. Haar taken zijn bij
toerbeurt door een bestuurslid overgenomen. Behalve door een vertraagde verschijning van
het zomernummer is dat onopgemerkt gebleven.
In 2016 hebben we van een groeiend aantal leden kopij ontvangen voor ons magazine, te
weten van Barend Meulenbeld, Albert en Ans Nikkelen, Sanne Stolze, Jolanda de Visser en
Petra Witzand, Mart Brouwers, Danny van den Bos, Sandra Hartholt - de Jong, Antoinette
van Kruijsbergen, Judith Heutink, Ada Middag, Myrna Stevens, Jeannet van Gemert en Hans
Zweers, Natasja Koeckhoven, Ria Derks, Marjolein Driessen, Nita Dubbelman - Engel, Lieke
Geurts, Thécla Jansen, Herman de Raat, Diana Jansen, Lieke Timmers en Ger Houben. Al
deze leden hebben of voor de rubriek ‘Mijn Collie’ een bijdrage geleverd of leuke en
interessante verhalen over hun collies en/of bezigheden geschreven, veelal gelardeerd met
mooie foto’s. Wij zijn al deze leden dankbaar voor hun bijdragen aan ons magazine en
hopen deze trend in 2017 door te zetten zodat het magazine echt een blad is van en voor
leden.
Voor de pagina met handige weetjes en feiten op het gebied van honden krijgen we
regelmatig suggesties van leden, waar we natuurlijk heel erg blij mee zijn. De artikelen van
de deskundigen gingen over hondenmassage, diergeneeskunde (al dan niet specifiek voor
collies), vers vlees en jeuk, homeopathie, gedrag van de hond, etc. Deze artikelen worden
uiteindelijk ook op de website geplaatst in de desbetreffende databases, zodat ze ook in de
toekomst kunnen worden geraadpleegd.

►Website
Sinds 2015 is het dagelijks beheer van onze website in de bekwame handen van Mart
Brouwers. We hebben veel verbeteringen door kunnen voeren, zichtbaar en niet zichtbaar
voor bezoekers. Mutaties worden razendsnel verwerkt, aanmeldingen voor activiteiten,
bestellingen uit onze webwinkel verlopen vlekkeloos, de opmaak is geüniformeerd, de
bibliotheek is geordend en onze website heeft zelfs z’n eigen favicon gekregen. Alleen voor
8
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heel ingewikkelde technische aanpassingen doen we nog een beroep op Sjoerd van
Heummen van WPress | Cursus.
Kortom, onze website loopt als een zonnetje en bevindt zich op hetzelfde, professionele
niveau als ons magazine, iets waar we als vereniging uitermate trots op zijn. We zijn en
blijven ons ervan bewust dat de website ‘work in progress’ blijft, waar continu aan gewerkt
moet worden om deze aantrekkelijk en up-to-date te houden. Met de bezetting die we nu
hebben is dat geen last, maar een lust.

►Clubwinkel
In 2016 hebben we het assortiment van de clubwinkel weer uitgebreid. Het aanbod van
diverse voor collies geschikte borstels en kammen, shampoos, klittensprays en
verzorgingsproducten is uitgebreid. We bieden ook nieuwe items aan, zoals tandenborstels
en tandpasta voor honden en we hebben hondenspeelgoed en hondensnacks in het
assortiment opgenomen.
Bij een aantal activiteiten is de clubwinkel aanwezig en kunnen de deelnemers ter plekke
aankopen doen of bestellingen plaatsen. Voor de vereniging is de clubwinkel een onmisbare
bron van extra inkomsten. Tegelijkertijd legt de voorraad beslag op onze liquide middelen en
moeten we ervoor waken geen al te grote voorraad te hebben.

►Ledenbestand
Zoals bij iedere vereniging is ook het ledenbestand van de Schotse Herder Vrienden aan
fluctuatie onderhevig. Via de website, Facebookpagina, activiteiten en fokkers die bij onze
vereniging zijn aangesloten hebben we in 2016 talrijke nieuwe leden mogen begroeten. De
aanvraag van het lidmaatschap bij de Raad van Beheer heeft ons een aantal leden / fokkers
gekost die geen lid wilden zijn van twee officiële rasverenigingen en/of zich niet met ons
verenigingsfokreglement konden verenigen. Maar het heeft ons ook een aantal nieuwe leden
opgeleverd die heel bewust kiezen voor het lidmaatschap van onze vereniging. Gezondheid,
welzijn en gedrag zijn, in combinatie met transparantie en respect voor alle type collies, de
belangrijkste pijlers van onze vereniging. De één kan zich daar niet in vinden en zegt z’n
lidmaatschap op, de ander wel en blijft lid van onze vereniging of meldt zich daarom juist
aan. Op het moment dat we onze aanvraag voor het lidmaatschap bij de Raad van Beheer
indienden, telde de vereniging exact 225 leden. Eind 2016 kunnen we zelfs concluderen dat
we in deze roerige tijd een klein plusje hebben gerealiseerd en richting de 250 leden gaan.
Het gratis lidmaatschap voor mensen die een pup kochten bij een van de fokkers die bij ons
zijn aangesloten, bleek succesvol. De kennels Lady Bo’s Future, St. Ninians, Jolly Collies,
Marwiland Collies, From Scottish Heros en Merleangus hebben hier gebruik van gemaakt en
pupkopers aangemeld.
Bij ons aantreden in 2011 heeft het bestuur als doelstelling geformuleerd het ledenaantal op
200 te brengen. Zes jaar later kunnen we met gepaste trots melden dat we deze doelstelling
ruimschoots hebben gehaald. We hopen dat de vereniging ook de komende jaren qua
ledenaantal zal blijven groeien.
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►Pup- en herplaatsing
Op onze website kunnen de fokkers die bij de vereniging zijn aangesloten een (aankomend)
nest melden. De pagina met het actueel aanbod van pups resp. met de verwachte nesten
zijn publiekstrekkers op onze website. Deze fokkers mogen hun nest ook via onze
Facebookpagina onder de aandacht brengen van een breder publiek. Sluikreclame van
nesten van fokkers die niet adverteren of van fokkers die geen lid zijn van de vereniging
worden van die pagina verwijderd.
De Schotse Herder Vrienden adviseert fokkers hun (aankomend) nest in een zo vroeg
mogelijk stadium op de website te zetten, om vervolgens veel tijd te besteden aan
relatiebinding. In 2016 hebben we nestaankondigingen gehad van St. Ninians, Zoomerangs
Paradijs, From Scottish Heros, From Bonny’s Place, Merleangus, Marwiland Collies, Jolly
Collies, Lady Bo’s Future en Houbensloch Castle.
Wekelijks melden zich aspirant kopers die op zoek zijn naar de collie pup van hun dromen.
Op basis van de wensen verwijzen we mensen gericht door naar de fokkers, waarvan wij
denken dat de pups die daar geboren zijn of geboren worden aan de wensen voldoen. In
2016 hebben we tientallen aspirant kopers kunnen doorverwijzen. Pupinformatie is een
arbeidsintensieve taak, die veel voldoening geeft.
In 2016 hebben we twee herplaatsers succesvol bemiddeld. Collie & Co. in Nood heeft ook
in 2016 geen gebruik gemaakt van ons aanbod om gratis op onze website te adverteren met
een herplaatscollie of look-a-like waar zij voor bemiddelen. Het aantal aanvragen voor
herplaatsers overtreft het aanbod.

►Financiën
We hebben 2016 afgesloten met positief resultaat van € 508,25 terwijl we een tekort hadden
begroot van € 1.500. Enerzijds hebben we minder uitgegeven aan activiteiten, anderzijds
hebben we meer inkomsten gegeneerd dan begroot.
De drukkosten van ons blad zijn – als gevolg van een hogere oplage door de groei van ons
ledenbestand en de toename van het aantal pagina’s – fors gestegen. We hebben in 2016
een aanzienlijke groei gehad van het aantal buitenlandse leden, uit België en Duitsland.
Hoewel we dit uiteraard toejuichen, gaat 86% van de contributie van de buitenlandse leden
op aan de verzendkosten van het magazine. Voor de leden die in Nederland wonen, ligt dat
percentage substantieel lager namelijk 51%. Druk- en verzendkosten zijn structurele kosten
waar moeilijk op te bezuinigen is. We willen het niveau van ons magazine minimaal
handhaven en geen concessies doen op het aantal pagina’s. Daarom hebben we in 2016
een contract afgesloten met de Opmaakfabriek tegen lagere kosten en dezelfde
drukkwaliteit. Vanaf de zomer 2016 verzorgen zij het drukwerk en worden de magazines
geseald, wat ook een besparing op portokosten oplevert.
Onze doelstelling om de kosten van magazine en website volledig uit sponsorinkomsten te
behalen, hebben we ook in 2016 niet gehaald. Acquisitie van adverteerders was in 2016, net
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als in de voorgaande jaren een punt van zorg. De groei van het aantal leden heeft tot hogere
inkomsten geleid, waardoor we het financieel nog allemaal redelijk hebben kunnen
opvangen. Maar het lage aantal adverteerders blijft het bestuur zorgen baren.
Op 10 april 2017 heeft de Kascontrolecommissie, bestaande uit Wouter van der Zwet en
Mart Brouwers, de financiën van de vereniging nauwgezet gecontroleerd en akkoord
bevonden. John Peeters en Marga Megens waren ook benoemd, maar konden helaas niet
bij deze afspraak aanwezig zijn.

►Slotwoord
We kijken terug op een bijzonder jaar, waarin de vereniging met het toetreden tot de Raad
van Beheer een koers heeft ingeslagen die we een aantal jaren geleden nog niet voor
mogelijk hielden. Maar het is een stap geweest die we welbewust en met grote steun van
onze leden hebben gezet, in het belang van de collie, waarbij we niets hebben ingeleverd op
datgene wat we als vereniging al jarenlang zijn en ook in de toekomst zullen blijven: een
vereniging van echte liefhebbers van de collie in al z’n verschijningsvormen.
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►Jaarcijfers 2016
Balans per 31 december 2015
Bank 56.72.41.289 betaalrekening

€

1.867,27

Eigen vermogen

€

2.727,03

Bank 56.72.43.141 spaarrekening

€

1.381,72

Resultaat 2015

€

1.302,11-

Kas

€

120,40

Vooruitontvangen contributies

€

2.893,00

Borg TNT

€

50,00

Vooruitontvangen advertenties

€

572,50

Vooruitbetaalde verzekering

€

121,68

Nog te betalen

€

36,65

Te ontvangen advertenties

€

220,00

Winkeltje

€

1.166,00

€

4.927,07

€

4.927,07

1.424,92

Balans per 31 december 2016
Bank 56.72.41.289 betaalrekening

€

3.495,54

Eigen vermogen

€

Bank 56.72.43.141 spaarrekening

€

1.886,95

Resultaat 2014

€

508,25

Kas

€

139,15

Vooruitontvangen contributies

€

2.506,50

Borg TNT

€

50,00

Vooruitontvangen advertenties

€

2.070,00

Vooruitbetaalde verzekering

€

121,68

Nog te betalen

€

1.012,56

Kruisposten

€

44,91

Te ontvangen advertenties

€

245,00

Winkeltje

€

1.539,00

€

7.522,23

€

7.522,23

Kosten redactie

€

4.199,21

Exploitatieoverzicht over het boekjaar 2015
( 1 januari 2015 t/m 31 december 2015)
Contributie incl. inschrijfgeld

€

4.567,11

Kennelvermeldingen

€

148,00

Website

€

1.467,48

Dekreu, nesten en herplaatsing

€

187,50

Kosten activiteiten

€

3.387,78

Advertenties leden

€

415,00

Abonnementen en porti

€

153,79

Advertenties commercieel

€

2.071,25

Bankkosten

€

138,47

Winkelomzet

€

1.331,09

Verzekering

€

121,68

Opbrengst activiteiten

€

1.145,95

Winkelinkoop

€

965,99

Kosten rasvereniging

€

50,00

Bestuurskosten

€

683,61

Saldo negatief

€

1.302,11-

€

9.865,90

Kosten redactie

€

3.733,03

Website

€

617,21

€

9.865,90

Exploitatieoverzicht over het boekjaar 2016
( 1 januari 2016 t/m 31 december 2016)
Contributie incl. inschrijfgeld

€

5.082,00

Kennelvermeldingen

€

76,00

Dekreu, nesten en herplaatsing

€

137,50

Kosten activiteiten

€

832,58

Advertenties leden

€

432,50

Abonnementen en porti

€

492,10

Advertenties commercieel

€

2.065,95

Bankkosten

€

184,37

Winkelomzet

€

1.459,75

Verzekering

€

121,68

Winkelinkoop

€

944,59

Kosten rasvereniging

€

1.601,57

Bestuurskosten

€

218,32

Saldo positief

€

508,25

€

9.253,70

€
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►Verklaring Kascontrolecommissie
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