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►Voorwoord
Voor jullie ligt het jaarverslag van de Schotse Herder Vrienden over 2017 met daarin de
wetenswaardigheden van de vereniging.
In 2017 is de vereniging flink in beweging geweest en hebben we een aantal memorabele
stappen gezet op kynologisch gebied. Een hoogtepunt was het feit dat we erin zijn geslaagd
nieuwe vrijwilligers aan te trekken. Het bestuur werd uitgebreid met twee bestuursleden en
onze medewerkersgroep met diverse enthousiaste vrijwilligers. Het betekende dat we voor
het eerst heuse teams konden samenstellen die met een specifieke taak aan de slag konden
gaan. Een absoluut dieptepunt was het onverwachte overlijden van Tanja Brouwers,
medewerkster van het activiteitenteam. Een groot verlies voor familie, vrienden, iedereen die
haar persoonlijk kende en de vereniging.
We timmeren flink aan de weg en dat merken we. Veel leden en niet-leden vinden de weg
naar onze vereniging met vragen om informatie op diverse gebieden: gezondheid, gedrag en
fokken. Al deze vragen hebben we naar tevredenheid kunnen beantwoorden. Als kersverse
rasvereniging nemen we onze verantwoordelijkheid serieus om de gezondheid en het welzijn
van de collie in Nederland te behartigen.
Zo hebben we een fokker die bij onze vereniging is aangesloten ondersteund bij het
onderzoek naar een skeletontwikkelingsstoornis bij pups. Vijf van de zeven pups uit één nest
bleken aan een specifieke vorm van chondrosysplasie te lijden. In het winternummer van ons
magazine hebben we hier een artikel over gepubliceerd. Samen met de fokker zijn we
gestart met een stamboomonderzoek en heeft de faculteit Diergeneeskunde van de
Universiteit Utrecht aangeboden een ‘whole genome sequencing’ uit te voeren, een eerste
stap om DNA-variaties op te sporen die mogelijk verantwoordelijk zijn voor deze aandoening.
We hebben een klacht ingediend bij het Tuchtcollege van de Raad van Beheer (zaaknummer
17-025) over een – overigens niet bij ons aangesloten – fokker, die het bestond om met één
teef vier nesten in minder dan twee jaar te fokken. Het Tuchtcollege heeft ons in het gelijk
gesteld en de fokker o.a. blijvend het recht ontnomen tot het voeren van een kennelnaam.
De Raad van Beheer heeft ons gecomplimenteerd over de zeer zorgvuldige onderbouwing
van de wijzing van het verenigingsfokreglement voor de langhaar en korthaar collie, waar de
Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2017 mee heeft ingestemd. Met de goedkeuring van
het bestuur van de Raad zijn de gewijzigde VFR’s inmiddels officieel van kracht. Alle fokkers
die bij onze vereniging zijn aangesloten hebben in de tweede helft van het jaar digitaal de
verklaring ondertekend dat zij zich conformeren aan de fokregels van onze vereniging.
Helaas hebben we onze ambitie om voor het eind van het jaar een plan van aanpak te
presenteren om de genetische diversiteit bij de langhaar collie niet verder te laten
verslechteren c.q. te verbeteren, níet gerealiseerd. Ook de ambitie om de variëteitskruising
tussen langhaar en korthaar collie volgens de voorwaarden van de Raad van Beheer
mogelijk te maken is niet gehaald. Beiden door tijdgebrek – we zijn per slot van rekening nog
steeds ‘slechts’ een groep enthousiaste vrijwilligers – of doordat de materie weerbarstiger
blijkt dan we bij het formuleren van de opgave voor ogen hadden. Het spreekt voor zich dat
we hier in 2018 enthousiast mee verder gaan.
Een zorgpunt blijft de versnippering van de langhaar colliewereld. Persoonlijke contacten met
leden van de andere verenigingen zijn er wel, maar zodra het contact op bestuurlijk niveau
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komt stagneert de communicatie. Hopelijk komt hier in 2018 verbetering in. Aan de Schotse
Herder Vrienden zal het in ieder geval niet liggen.
Er zijn over 2017 veel positieve zaken te melden. Verdeeld over het jaar heeft de vereniging
twaalf goed bezochte activiteiten georganiseerd, is vier keer het full color magazine Collie en
Zo verschenen, zijn diverse interessante en wetenswaardige artikelen op de website
geplaatst, is de webwinkel uitgebreid met praktische maar ook leuke artikelen en is het
aantal leden ook dit jaar gestadig gegroeid. Aan al deze ontwikkelingen hebben het bestuur
en medewerkers veel werk gehad, maar we hebben het met heel veel plezier gedaan. En
gelukkig worden we in deze taak bijgestaan door deskundigen van binnen én buiten de
vereniging, op tal van beleidsterreinen. In 2018 gaan we verder op de ingeslagen weg.
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
Myrna Stevens, secretaris
Alette Westerhuis, penningmeester
Mart Brouwers, algemeen bestuurslid
Lieke Timmers, algemeen bestuurslid
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►Organisatie
De samenstelling van het bestuur is in 2017 gewijzigd. De Algemene Ledenvergadering
heeft op 7 mei 2017 ingestemd met de benoeming van Myrna Stevens en Mart Brouwers.
Alette Westerhuis, volgens het rooster aftredend, is herbenoemd. Myrna Stevens heeft de
functie van secretaris overgenomen van Lieke Timmers, waardoor zij de aandacht volledig
op de gezondheid kan richten. De aandachtsgebieden zijn deels herschikt en als volgt
verdeeld:
Ger Houben
Myrna Stevens
Alette Westerhuis
Lieke Timmers
Mart Brouwers

voorzitter en portefeuilles PR en magazine
secretaris en portefeuilles sponsoracquisitie
penningmeester en portefeuilles ledenadministratie en webwinkel
algemeen bestuurslid en portefeuilles gezondheid en gedrag
algemeen bestuurslid en portefeuilles activiteiten en website

De groep vrijwilligers die zich belangeloos voor de vereniging inzet is in 2017 flink gegroeid.
Daardoor hebben we het werk beter kunnen spreiden en teams kunnen formeren met een
specifieke taak.
Redactie Collie en zo
Diana Jansen
Sanne Stolze
Lieke Timmers
Ger Houben
Nita Dubbelman-Engel

hoofdredacteur
redactielid
redactielid
redactielid
ondersteuning

Activiteitenteam
Mart Brouwers
Hilda Rikken
Désirée Cozijnsen
Paul Kwanten

coördinator
activiteitenbegeleidster
medewerker
medewerker

Website
Mart Brouwers
Sjoerd van Heummen

sitebeheer
technische ondersteuning

Facebook Schotse Herdervrienden1
Nita Dubbelman-Engel
beheerder
Jacqueline Houben-Spiering
beheerder
Pup- en herplaatsing
Jacqueline Houben-Spiering
Joke Kwanten
Marga Megens

1

pupinformatie
medewerker
research

De Facebookgroep wordt door Jacqueline en Nita beheerd onder het pseudoniem Jani Duho
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Behalve als teamlid vervult een aantal vrijwilligers nog een of meer andere taken bij de
vereniging. Zo heeft Nita Dubbelman-Engel de ledenservice voor haar rekening genomen,
heeft Marga Megens als gedragsdeskundige weer een aantal goede adviezen verstrekt en is
Lieke Timmers het afgelopen jaar menigmaal benaderd met vragen over gezondheid en het
gebruik van medicijnen. De gedrags- en gezondheidsadviezen zijn 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.
In 2017 hebben we dankzij de onmisbare hulp van
een aantal leden van de vereniging wandelingen
kunnen organiseren in de mooiste natuurgebieden
die Nederland rijk is. Bijzonder trots zijn we op de
succesvolle pilot ‘de Collie en de Zorg’ in de maand
juni. Hierbij zijn we met onze collies bij een drietal
verzorgingshuizen te gast geweest. Een initiatief
dat we in 2018 voortzetten. Een compleet overzicht
staat in de paragraaf Activiteiten.
Verder zijn we enorm blij met de leuke en inspirerende artikelen die onze leden hebben
geschreven en de waardevolle bijdragen van deskundigen voor Collie en Zo in 2017. In de
paragraaf Magazine hebben we deze bijdragen nog eens apart vermeld. En tot slot hebben
we twee themabijeenkomsten georganiseerd, een lezing over de oogaandoeningen bij de
collie en een workshop “massage & balans oudere hond”. Door continue te zoeken naar
expertise op kynologisch gebied, zowel binnen als buiten de vereniging, onderscheidt de
Schotse Herder Vrienden zich van andere rasverenigingen.
En 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.

►Lidmaatschap Raad van Beheer
Het lidmaatschap van de Raad van Beheer (vanaf juni 2016) betekent niet dat de vereniging
een andere koers is gaan varen. Het bestuur houdt vast aan een eigen, onafhankelijke
koers, gebaseerd op de kernthema’s gezondheid, gedrag en welzijn in combinatie met
transparantie en respect voor alle typen collies. Dit is sinds 2011 ons leidmotief en vanaf
2016 dragen we dit standpunt ook uit binnen de georganiseerde kynologie, inclusief de taken
en verantwoordelijkheden die bij de status van rasvereniging horen. De ondersteuning van
het onderzoek naar chondrodysplasie en de klacht bij het Tuchtcollege, beiden beschreven
in het voorwoord, illustreren hoe wij als vereniging hiermee om willen gaan.
Eén van de positieve punten van het feit dat we deel uitmaken van de georganiseerde
kynologie, is dat we met terugwerkende kracht tot ca.1997 de beschikking hebben gekregen
over alle uitslagen van de geprotocolleerde gezondheidsonderzoeken van alle collie in
Nederland. Dit betreft de HD- en ECVO-onderzoeken (resp. heup- en oogonderzoeken).
Uitslagen van nieuwe onderzoeken worden periodiek door de Raad van Beheer verstrekt.
Schotse Herder Vrienden • jaarverslag 2017
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Deze onderzoeken beperken zich dus niet enkel tot de collies van de leden van onze
vereniging.
De uitslagen van de oogonderzoeken van de afgelopen 20 jaar hebben we geanalyseerd ten
behoeve van de lezing over oogaandoeningen bij de collie door dr. Anne-Marie Verbruggen,
op 12 maart 2017. De analyses en de adviezen van deze oogspecialist, verbonden aan het
ECVO-panel in Nederland, zijn verwerkt in het wijzigingsvoorstel voor VFR voor de langhaar
en korthaar collie, welke op 7 mei 2017 aan de Algemene Ledenvergadering zijn voorgelegd.
De Raad van Beheer was zeer te spreken over onze gedegen onderbouwing van de
wijzigingsvoorstellen. Het bestuur van de Raad heeft de gewijzigde VFR’s goedgekeurd.
De gegevens zijn ook gebruikt in de onderzoeken van de Universiteit van Wageningen naar
de genetische diversiteit van de langhaar collie populatie in Nederland, naar de mogelijke
maatregelen om deze diversiteit te stabiliseren en mogelijk te verbeteren, en naar de
effectiviteit per voorgestelde maatregel. De onderzoeken van Wageningen – die zich mogen
verheugen in een warme belangstelling van de Raad van Beheer – vormen onmisbare
bouwstenen voor een goed onderbouwd fokbeleid, met de ontwikkeling waarvan we in 2018
verder gaan en wat mogelijk tot een aanpassing of aanscherping van het fokbeleid zal
leiden.
De Raad van Beheer organiseert jaarlijks meerdere bijeenkomsten en vergaderingen. Door
onze grote ambitie en vele (bestuurs)werkzaamheden zijn we in 2017 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 2017 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
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. 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.
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Onze doelstelling is om iedere maand een activiteit te organiseren, met uitzondering van de
vakantiemaanden. In 2017 zijn we daar met 12 activiteiten absoluut in geslaagd. Alleen de
spreiding over het land is nog een aandachtspunt. Een overzicht:
22 januari 2017
We trapten het nieuwe jaar af met de – inmiddels traditionele – nieuwjaarswandeling, dit keer
in Bussloo. Iedereen werd bij aankomst welkom geheten met een nieuwjaarskaart van de
vereniging en een grote kluif voor de hond. Dankzij de koude temperaturen in de nachtelijke
uren, was het hele gebied goed begaanbaar. Onder een heerlijk zonnetje wandelden 28
honden de korte of lange route. De deelnemers aan de korte route namen, nadat de
groepsfoto was genomen, het rechter gedeelte om de recreatieplas voor hun rekening. De
grootste groep sloeg linksaf voor een tweeëneenhalf uur durende wandeling. De dappersten
in deze groep durfden het zelfs aan om het ijs te testen.

12 maart 2017
Op deze dag heeft dr. Anne-Marie Verbruggen een zeer leerzame lezing gegeven over de
oogaandoeningen bij de collie. De bijeenkomst werd overwegend door fokkers bezocht, die
enthousiast deelnamen aan de inhoudelijke discussies. De resultaten van deze dag zijn
verwerkt in de voorstellen om het fokreglement voor de langhaar en korthaar collie aan te
passen.
26 maart 2017
Met deze wandeling ging de hele groep onder leiding van John en Yvonne de Vos naar het
Naarderbos in de gemeente Gooise Meren in Noord-Holland. Deze zondag scheen de zon
uitbundig en liepen meer dan dertig collies de prachtige route door het bos. Onderweg kon
vanaf twee uitzichtpunten het gehele Naarderbos en Almere worden bekeken. Na afloop was
het aangenaam verpozen op het gezellige terras van Café Theehuis Bos & Hei Sint.
7 mei 2017
Deze dag was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. We waren te gast in Hoeve de
Nachtegaal in Wintelre. Net als in voorgaande jaren werd de vergadering voorafgegaan door
een wandeling door de omliggende bossen en heide, voor deze gelegenheid onder leiding
van Ria Derks. Een dertigtal collies en hun baasjes waren present.
Juni 2017
De maand juni stond in het teken van het thema ‘de Collie en de Zorg’. Bij wijze van pilot
Schotse Herder Vrienden • jaarverslag 2017
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organiseerde de vereniging deze maand voor de bewoners van drie verzorgingstehuizen een
leuke activiteit. Er werd een film vertoond met – uiteraard – Lassie in de hoofdrol, er werd in
het kort iets verteld over de verschillende typen collies en de bewoners konden kennis
maken met onze viervoeters. Bij goed weer werd de dag afgesloten met een wandeling met
onze collies. De aftrap was op zaterdag 10 juni in Centrum voor Wonen & Zorg Heerma
State in Roosendaal. Donderdag 15 juni waren we te gast bij Zorg- en Verpleeginstelling De
Kasteelhof, locatie De Hof in Druten. Het laatste bezoek was op zondag 18 juni bij Stichting
Sutfene in Zutphen.

Enkele weken later hebben we de bewoners een aandenken aan deze leuke dag bezorgd, in
de vorm van een fotocollage met de mooiste foto’s. De fotocollages prijken nu aan de muur
bij alle verzorgingstehuizen.
9 juli 2017
Voor deze dag had Wim Koremans een wandeling uitgezet in het natuurgebied van Chaam.
Zowel de honden als de baasjes genoten volop van al het moois dat Brabant te bieden heeft.
Aansluitend volgde een select gezelschap de workshop ‘Massage & Balans Oudere Hond’,
gegeven door Judith Hofman van Kynomassage. De deelnemers leerden ter plekke een
aantal massagetechnieken en balansoefeningen op hun eigen hond toe te passen, met – tot
grote vreugde van de deelnemers – zichtbaar resultaat.
20 augustus 2017
Op deze dag wandelden we met een groot aantal collievrienden over de dijk bij Zeewolde.
Met tweeënvijftig personen en maar liefst vierendertig honden was het een drukke, maar
buitengewoon gezellige wandeling. Een kleine groep verkoos de korte route, maar de
meeste deelnemers liepen de hele dijk af en wandelden daarna terug over het strand.
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17 september 2017
Voor deze activiteit had Désirée Cozijnsen een mooie wandelroute uitgestippeld door het
Leenderbos, in de buurt van Valkenswaard. Vóór de start van de wandeling werden de
deelnemers door Désirée onthaald op een leerzaam stukje geschiedenis van dit prachtige
natuurgebied. Tweeëntwintig baasjes met achttien collies hebben onder een stralende zon
genoten van deze wandeling.
1 oktober 2017
Deze zondag organiseerde de vereniging haar jaarlijkse collie activiteitendag bij de
kynologenclub Woerden. Hoewel het de dag ervoor heel regenachtig was, scheen de zon op
deze zondag vriendelijk. We hebben de deelnemers leuke activiteiten aangeboden: Hoopers,
behendigheid en vachtverzorging, maar ook een door Hilda Rikken ontwikkeld levend spel:
‘Ganzenborden met je collie’. De attributen voor het spel waren gemaakt door medewerkers
van De Wettering, een kleinschalige zorgonderneming in het land van Maas en Waal. Voor
menig deelnemer bleek veldnummer 32 ‘Riem zonder hond, ga terug naar start’ een
onoverkomelijk hindernis … Voor het eerst hebben we ook een aantal kinderactiviteiten
georganiseerd: schminken, op de foto met een Furry en een knutseltafel waar kinderen o.a.
een dreamcatcher konden maken.
Aan het eind van de dag werden mooie en vooral unieke prijzen uitgereikt, die speciaal voor
deze gelegenheid waren gemaakt door medewerkers van het leerwerkbedrijf De Wettering.

Schotse Herder Vrienden • jaarverslag 2017

9

22 oktober 2017
Op deze dag hebben we een wandeling bij het recreatiegebied de Beerendonck bij Nijmegen
georganiseerd. Ondanks de stromende regen liepen er toch achtentwintig mensen en
evenzoveel collies de route langs het water.
19 november 2017
Op 19 november hebben we in samenwerking met Gerty Boer de meest noordelijke
wandeling ooit georganiseerd, in natuurgebied Sleenerzand bij Emmen. Met een groep van
vijftien personen en even zovele collies werd er in stevige pas twee uur gewandeld langs de
hunebedden en verschillende oorlogsmonumenten in een gebied waar bos werd afgewisseld
door heide. Ondanks een flinke bui vlak voor het vertrek, bleef het de rest van de wandeling
gelukkig droog.
17 december 2017
De laatste wandeling van het jaar was de traditionele eindejaarswandeling op het strand bij
Ouddorp. Ondanks dat er in de dagen ervoor veel sneeuw en regen was gevallen, was het
heerlijk weer aan het strand.

►Magazine
Door de professionele uitstraling van ons magazine Collie en Zo 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 Diana Jansen,
hoofdredacteur, in 2017 minder tijd kunnen besteden aan het magazine. Haar taken zijn door
Ger Houben en Lieke Timmers overgenomen, iets dat gelukkig onopgemerkt is gebleven.
In 2017 hebben diverse leden kopij aangeleverd voor ons blad, te weten: Liesbet van Roy,
Judith Heutink, Natasja Koeckhoven, Mart Brouwers, Lieke Geurts, Jantine Knobbe, Joke
Ackermans, Erik Burgers, Iris de Fijter, Myrna Stevens, Antoinette van Kruijsbergen, Irma
Knippenberg, Mary van Balen, Reinilde Peeters, Désirée Cozijnsen, John Hovestadt,
Jeannet van Gemert en Peter Reinewald, Elz van Betuw en Michiel Alkemade, Petra en
Michel Vossen, Frits en Marieke Riechelman, Sanne Stolze, Diana Jansen, Lieke Timmers
en Ger Houben. Maar ook van buiten de vereniging mogen we bijdragen voor ons blad
10
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ontvangen. In 2017 van Wilma Goossens en Marieke van Kooten. Vanaf het zomernummer
heeft Hilda Rikken ons verblijdt met de cartoon van ‘Huize Weltevree’ en voor het
winternummer een kerstspecial ‘zoek de 20 verschillen’.
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.
Tot slot hebben we artikelen ontvangen van een groot aantal
deskundigen en specialisten, te weten: Marèse van Haneghem,
Frans Smeur en Steven Schukking, Monique Frederiks, Jet
Bijen-Veldhoen, Wendy Kloeze, prof. dr. H.A.W. Hazewinkel, dr.
N.A. Dijkshoorn en L.E. Verhaag MSc. Deze artikelen worden
uiteindelijk ook op de website geplaatst in de desbetreffende
database, zodat ze ook in de toekomst geraadpleegd kunnen
worden. Deze deskundigen hebben deze artikelen vanuit hun
expertise en geheel belangeloos geschreven.

►Website
De website wordt beheerd door Mart Brouwers. Ook in 2017 zijn weer een aantal belangrijke
verbeteringen doorgevoerd. Zo geschiedt de uitwisseling van informatie steeds meer via
webformulieren. Dat heeft als voordeel dat onze e-mailadressen worden afgeschermd tegen
spam-activiteiten. Bovendien zijn de berichten duidelijk na te lezen, zowel door de verzender
als door de ontvanger. Kenners hebben het ongetwijfeld al gesignaleerd, maar in 2017 is de
website ondergebracht onder het HTTPS-protocol. HyperText Transfer Protocol Secure
(afgekort HTTPS) is een uitbreiding op het HTTP-protocol, met als doel een veilige
uitwisseling van gegevens. Bij het gebruik van HTTPS worden de gegevens versleuteld,
waardoor het voor een buitenstaander, bijvoorbeeld iemand die afluistert, onmogelijk wordt
om te weten welke gegevens verstuurd worden.
Na activering van het HTTPS-protocol én de webformulieren voor bestuur en medewerkers,
zijn de e-mailadressen verwijderd van de website. Door te klikken op de link bij een
medewerker opent een formulier, waar men vervolgens vragen en/of opmerkingen kan
plaatsen, waarbij men verplicht is naam, e-mailadres en telefoonnummer in te vullen.
Met deze verbeteringen bevindt onze website zich op hetzelfde, professionele niveau als ons
magazine. Iets waar we als vereniging uitermate trots op zijn.

►Clubwinkel
In 2017 hebben we het assortiment van de clubwinkel weer uitgebreid. Zo hebben we weer
een aantal vrolijke hondenspeeltjes toegevoegd, voorzien van een leuk piepgeluid. Met maar
liefst vijftien verschillende speeltjes is er voor iedere collie, of het nou een langhaar of een
korthaar collie is, wel wat leuks te vinden. We hebben de hand weten te leggen op een
mooie verzameling colliestickers die we aan de winkel hebben toegevoegd. Nieuw is ook de
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mogelijkheid om eerdere edities van ons onvolprezen magazine Collie en Zo na te bestellen
(uiteraard tot zolang de voorraad strekt).

De clubwinkel is bij een aantal activiteiten aanwezig geweest en deelnemers konden ter
plekke aankopen doen of een bestelling plaatsen. Deze aankopen konden contant, maar ook
per pintransactie worden betaald. Regelmatig worden bestellingen gedaan via de website,
door leden én niet-leden van de vereniging. In 2017 is voor bijna € 2.000 aan artikelen
verkocht, ten opzichte van € 1.500 in 2016.

►Ledenbestand
Zoals bij iedere vereniging, is de samenstelling en omvang van het ledenbestand aan
fluctuatie onderhevig. Via de website, onze Facebookpagina, activiteiten en fokkers die bij
onze vereniging zijn aangesloten, hebben we in 2017 talrijke nieuwe leden mogen
begroeten.
Als gevolg van de aanvraag van het lidmaatschap bij de Raad van Beheer en het invoeren
van de verklaring voor fokkers dat men zich conformeert aan het verenigingsfokreglement,
hebben twee fokkers uit Duitsland het lidmaatschap beëindigd. Omdat deze fokkers zich ook
(moeten) houden aan de fokregels in dat land – die overigens weer net iets anders zijn dan
in Nederland – is sprake van een stapeling van reglementen. Dat blijkt in de praktijk zowel
voor de fokkers als voor de rasvereniging niet werkbaar. Een fokker uit Nederland is gestopt
met fokken en heeft om die reden haar lidmaatschap beëindigd. En we hebben twee fokkers
als nieuw lid van onze vereniging mogen verwelkomen, een uit België en een uit Nederland.
Voor zover bij ons bekend hebben geen leden het lidmaatschap beëindigd, omdat we lid zijn
geworden van de Raad van Beheer en een officiële rasvereniging zijn geworden.
We hebben talrijke nieuwe leden mogen verwelkomen, gewoon omdat men de Schotse
Herder Vrienden een gezellige vereniging vindt, omdat we een actieve vereniging zijn die tal
van activiteiten voor haar leden organiseert, vier keer per jaar een prachtig blad uitgeeft, een
zeer informatieve website heeft gerealiseerd en een Facebookgroep beheert waar met
respect voor elkaar wetenswaardigheden over de collie worden uitgewisseld. En tot slot ook,
omdat men de prioriteit die wij toekennen aan gezondheid, gedrag en welzijn van de collie, in
combinatie met transparantie, duidelijkheid en respect voor alle typen collies, kan waarderen.
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Met 69 nieuwe aanmeldingen en 39 opzeggingen kunnen we eind 2017 concluderen dat het
ledenaantal is gegroeid en dat we hard op weg zijn naar 275 leden. Hier zijn we uitermate
trots op en we hopen dat dit deze groei zich de komende jaren doorzet.

►Pup- en herplaatsing
Fokkers die bij onze vereniging zijn aangesloten kunnen een (aankomend) nest op onze
website melden. De pagina met het actueel aanbod van pups resp. met de verwachte nesten
zijn publiekstrekkers op onze website. De fokkers die op onze website adverteren 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.
Wij adviseren fokkers hun (aankomend) nest in een zo vroeg mogelijk stadium op onze
website te zetten, om vervolgens veel tijd te besteden aan relatiebinding. In 2017 hebben we
nestaankondigingen gehad van de kennel From Bonny’s Place, Marwiland Collies, Sparkling
Jewell’s, St. Ninians, Lady Bo’s Future, Château Mystique 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 gericht door naar de fokkers, waarvan wij denken dat
de pups die daar geboren zijn of worden aan die wensen voldoen. In 2017 hebben we
diverse aspirant kopers succesvol doorverwezen. Pupinformatie is een arbeidsintensieve
taak, die veel voldoening geeft.
Nog arbeidsintensiever is de herplaatsing van collies. De vraag is enorm, maar het aanbod is
nagenoeg nihil. Veel mensen melden zich aan voor een herplaatscollie, maar doordat er
geen aanbod is verzetten we vooral veel administratief werk en organiseren we teleurstelling.
Bij de mensen die op zoek zijn naar een herplaatser, maar ook bij onze eigen medewerkers.
We hebben daarom in de loop van het jaar het aanmeldingsformulier voor herplaatsers
offline gezet. Als er al een herplaatser onder onze aandacht wordt gebracht, wordt in het
persoonlijke circuit naar een passende oplossing gezocht.

►Financiën
We hebben 2017 afgesloten met een positief resultaat van bijna € 2.900. Ten opzichte van
een begroot resultaat van € 300 is dit € 2.600 meer. En dat, terwijl er in dit resultaat nog een
factuur is verwerkt van € 370, die betrekking heeft op de activiteitendag van 2016.
Met name op de activiteiten is minder uitgegeven dan begroot, circa € 450. De overige
uitgaven zijn redelijk in overeenstemming met de begroting. Aan de ontvangstenkant hebben
we € 1.100 meer aan contributies ontvangen en € 200 meer aan advertenties. Ook is per
saldo € 500 meer aan resultaat gerealiseerd op de winkel.
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Op 10 maart 2018 heeft de Kascontrolecommissie, bestaande uit Wouter van der Zwet en
Marga Megens, de financiën van de vereniging gecontroleerd en akkoord bevonden. John
Peeters was ook benoemd, maar konden helaas niet bij deze afspraak aanwezig zijn.

►Slotwoord
We kijken terug op een jaar waarin de vereniging heeft geworsteld met de nieuwe
verantwoordelijkheden die het lidmaatschap van de Raad van Beheer met zich mee heeft
gebracht, zonder daarbij de eigen identiteit en cultuur te verliezen. Het is de volle overtuiging
van het bestuur dat we daarin zijn geslaagd.
We zijn en blijven een vereniging die met grote steun van onze leden een eigen koers vaart,
in het belang van de collie. Een koers waarbij we niets inleveren op datgene wat we als
vereniging al jarenlang zijn en ook in de toekomst zullen blijven: een vereniging van de echte
liefhebbers van de collie, in al z’n verschijningsvormen.
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►Jaarcijfers 2017
Balans per 31 december 2017
Bezittingen

1-1-2017

31-12-2017

1-1-2017

31-12-2017

Bankrekening

€ 3.495,54

€ 1.368,71

Eigen Vermogen

€ 1.933,17

€ 4.820,90

Spaarrekening

€ 1.886,95

€ 5.438,22

Overige schulden

€ 1.012,56

€ 142,51

Kas

€ 139,15

€ 247,65

Vooruit ontvangen contributies

€ 2.506,50

€ 4.036,00

Overige vorderingen

€ 171,68

€ 475,73

Vooruit ontvangen advertenties

€ 2.070,00

€ 328,00

Te vorderen advertenties

€ 245,00

€ 40,00

€ 0,00

€ 24,90

€ 7.522,23

€ 9.352,31

Kruisposten
Voorraad winkel

€ 44,91

€ 0,00

€ 1.539,00

€ 1.782,00

€ 7.522,23

€ 9.352,31

Schulden

Kruisposten

Staat van baten en lasten
2016

2017

€ 4.982,00

€ 5.801,00

€ 100,00

€ 55,00

€ 76,00

€ 160,00

Nesten/dekreuen/herplaatsing

€ 137,50

€ 240,00

Advertenties leden

€ 432,50

€ 529,45

Advertenties commercieel

€ 2.065,95

€ 2.407,50

Verkopen winkel

€ 1.459,75

€ 1.958,80

€ 5,23

€ 1,27

Contributies
Administratiekosten
Kennelvermelding

Bankrente
Diversen

€ 0,00

€ 17,50

€ 9.258,93

€ 11.170,52

Activiteiten

€ 832,58

€ 1.294,41

Kosten website

€ 617,21

€ 357,25

Abonnementen en contributies

€ 247,32

€ 352,88

Portokosten

€ 244,78

€ 144,47

Kosten redactie

€ 3.733,03

€ 3.647,94

Reclamekosten

€ 0,00

€ 93,65

€ 189,60

€ 245,05

Totaal baten

Bankkosten
Kosten rasvereniging

€ 1.601,57

€ 426,53

Bestuurskosten

€ 218,32

€ 242,00

Verzekeringen

€ 121,68

€ 121,68

Inkopen winkel

€ 944,59

€ 1.356,93

€ 8.750,68

€ 8.282,79

€ 508,25

€ 2.887,73

Totaal lasten
Resultaat

Schotse Herder Vrienden • jaarverslag 2017

15

►Verklaring Kascontrolecommissie
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