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►Voorwoord 

Voor jullie ligt het jaarverslag van de Schotse Herder Vrienden over het jubileumjaar 2019 met 

daarin de wetenswaardigheden van de vereniging. 

Er is in 2019 veel gebeurd, maar gelukkig overheersen de positieve zaken. Verdeeld over het 

jaar heeft de vereniging negen 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 gestaag 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. Ook in 2020 

gaan we verder op de ingeslagen weg.  

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 

komt stagneert de communicatie. Hopelijk komt hier in 2020 verbetering in. Aan de Schotse 

Herder Vrienden zal het in ieder geval niet liggen.  

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 (stand 31 december 2019), 

• Mart Brouwers, voorzitter 

• Myrna Stevens, secretaris 

• Alette Westerhuis, penningmeester 

 

►De vereniging 

De samenstelling van het bestuur is in 2019 behoorlijk gewijzigd. Met ingang van 1 februari 

traden zowel de voorzitter Ger Houben, als het algemeen bestuurslid Lieke Timmers, af. 

Beiden moesten om persoonlijke redenen hun functies neerleggen. Met ingang van diezelfde 

datum traden Alette Westerhuis, Myrna Stevens en Mart Brouwers aan als bestuur tot aan de 

eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. 

De Algemene Ledenvergadering vond plaats op 26 mei 2019. Tijdens deze vergadering werd 

afscheid genomen van Ger Houben en Lieke Timmers. De stemming tijdens deze vergadering 

had als resultaat dat Mart Brouwers de functie van voorzitter overneemt. 

De diverse aandachtsgebieden zijn als volgt verdeeld: 

• Mart Brouwers voorzitter, activiteiten, website en magazine Collie en Zo 

• Myrna Stevens secretaris, PR en sponsoracquisitie 

• Alette Westerhuis penningmeester, ledenadministratie en webwinkel 

 

 

 

De groep vrijwilligers die zich in 2019 belangeloos voor de vereniging inzet bestaat uit:  
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Redactie Collie en zo: 

• Mart Brouwers  hoofdredacteur 

• Désirée Cozijnsen redactielid 

• Lieke Timmers redactielid (verliet in de loop 2019 het team) 

• Ger Houben redactielid (verliet in de loop 2019 het team) 

• Nita Dubbelman-Engel ondersteuning (verliet in de loop 2019 het team) 

Activiteitenteam: 

• Mart Brouwers  coördinator activiteiten 

• Hilda Rikken activiteitenbegeleidster 

• Désirée Cozijnsen medewerker 

• Gabriëlle Vink medewerker 

• Arie Vink medewerker 

• Jacob Lassche coördinator workshops 

Website: 

• Mart Brouwers sitebeheer 

• Sjoerd van Heummen technische ondersteuning 

Facebook Schotse Herdervrienden:  

• Nita Dubbelman-Engel beheerder (verliet in de loop 2019 het team) 

• Jacqueline Houben-Spiering  beheerder (verliet in de loop 2019 het team) 

Pup- en herplaatsing: 

• Jacqueline Houben-Spiering pupinformatie (verliet in de loop 2019 het team) 

• Christine Lassche pupinformatie 

 

In de tweede helft van 2019 is er vanuit het bestuur de wens geuit om een team samen te 

stellen bestaande uit een of meerdere bestuursleden en enkele aangesloten fokkers. 

In augustus 2019 heeft dit geresulteerd in een fokkerscommissie (in oprichting) bestaande uit: 

• Alette Westerhuis 

• Thécla Jansen 

• Mieke Roerdink 

• Rianne Bouwmeester 

 

In september en november 2019 hebben er brainstormsessies plaatsgevonden, deze worden 

gevolgd door een overleg met aangesloten fokkers  in februari 2020. 

 

Behalve als teamlid vervult een aantal vrijwilligers nog een of meer andere taken bij de 

vereniging. Zo heeft Nita Dubbelman-Engel tot aan de zomerperiode de ledenservice voor haar 

rekening genomen, daarna heeft Myrna Stevens dit overgenomen. 
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►De vereniging en de privacywetgeving (AVG) 

Op 25 mei 2018 trad de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming in werking. 

Eindelijk was er op Europees niveau een wet die de privacy van de burgers beschermt.  

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation 

(GDPR) was al in 2016 van kracht, maar vanaf 25 mei moesten alle landen in de Europese 

Unie zich hier ook aan houden.  

De Schotse Herder Vrienden werkt met gegevens en informatievoorzieningen die onze 

administratieve verenigingsprocessen ondersteunen. De Schotse Herder Vrienden is dus bij 

wet verplicht om deze gegevens te beveiligen zodat informatie veilig is en de privacy wordt 

gewaarborgd van iedereen waarvan de vereniging gegevens opslaat. 

Om de leden uit te leggen wat de impact van deze maatregel inhield, werden twee 

documenten online geplaatst;  

- AVG - De Schotse Herder Vrienden, 

- AVG – Fotografie en de Schotse Herder Vrienden. 

Beide documenten zijn te vinden op 

https://schotseherdervrienden.nl/informatie/privacybeleid/ 

 

 

►Onze activiteiten 

Voor al onze activiteiten geldt dat wij deze niet alleen organiseren voor onze leden. Ook niet-

leden 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 2019 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. 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. 

We proberen bij elke activiteit minstens één, maar indien mogelijk meerdere bestuursleden 

acte de préséance te laten geven. Tot nu toe is dit nog altijd gelukt. 

Van iedere activiteit hebben we een fotoverslag op de website geplaatst. 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 2019 zijn we daar met 9 activiteiten absoluut in geslaagd.  
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20 januari 2019 - Nieuwjaarswandeling Bussloo 

Bijna een klassieker die elk jaar weer erg wordt gewaardeerd. Maar liefst 50 volwassenen en 

37 honden stonden om half twaalf klaar voor de start. De grootste groep ging linksaf voor de 

grote wandeling. Slechts enkele deelnemers kozen voor de kortere wandeling. 

De deelnemers aan de grote wandelingen werden tijdens de pitstop halverwege verrast met 

glühwein en erwtensoep. Na afloop kregen de honden nog een flinke kluif mee naar huis. 

 

 

24 februari 2019 – Workshop Gedrag van de Hond 

Op deze zondag waren we te gast bij de KC Woerden voor een lezing gegeven door Job 

Oomen. De onderwerpen in deze lezing waren vrij breed en behandelen hoe de hond leert, hoe 

de hond communiceert en onze reactie daarop, maar ook roedel- en ras-typisch gedrag. Het 

was een interactieve middag, dus niet alleen luisteren. 

 

 
 

24 maart 2019 – Het Leenderbos 

Onder leiding van Désirée Cozijnsen liepen 33 wandelaars en 25 honden door de vertrouwde 

omgeving in het Leenderbos. Bijna alle wandelaars genoten daarna nog van een heerlijk lunch 

op het terras van het pannenkoekenhuis. 
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28 april 2019 – Een koninklijke wandeling over de Vesting van Willemstad. 

Deze wandeling bracht ons voor het eerst naar de vestingstad Willemstad, gelegen in het 

noordelijk puntje van West-Brabant. Hier vonden we een prachtig losloopgebied rond om de 

vesting waar honden en hun baasjes het hele jaar door heerlijk kunnen wandelen. Aan deze 

nieuwe wandeling namen 39 volwassenen en kinderen én 34 viervoeters deel.  

 

 

26 mei 2019 – Colliewandeling en Algemene Ledenvergadering te Wintelre 

De Algemene Ledenvergadering is altijd zo’n middag waarop het bestuur de aanwezige leden 

verslag doet van het afgelopen verenigingsjaar. Dit jaar ging er een colliewandeling aan vooraf 

in het natuurgebied Halfmijl. 

Tijdens deze vergadering namen we, met een passend cadeau, afscheid van onze oud-

voorzitter Ger Houben en onze bestuurslid voor gezondheidszaken Lieke Timmers. Ook een 

van onze vrijwilligers, Jacqueline Houben-Spiering, nam afscheid. Een bos bloemen was er 

voor haar. 

Er waren geen aanmeldingen vanuit de leden voor een plaats in het bestuur. Er was geen 

bezwaar in continuering van het huidige bestuur. Dit bestuur bestaat vanaf de Algemene 

Ledenvergadering uit: 

Voorzitter; Mart Brouwers 

Secretaris: Myrna Stevens 

Penningmeester: Alette Westerhuis 
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23 juni 2019 – Colliewandeling rondom Austerlitz en Workshop  

In overleg met Job Oomen, de Hondengedragsdeskundige, die tijdens deze wandeling onze 

collies en ons zou bekijken en adviseren over het gedrag van de viervoeter en van onszelf, 

werd de wandeling geannuleerd. De temperatuur stegen die dag tot wel 32 graden. Omdat de 

wandeling voornamelijk zonder bladerdekking plaats zou vinden, was afzeggen de enige juiste 

keuze. 

 

1 september 2019 – De Jubileumdag, 15 jaar Schotse Herder Vrienden 

Deze zondag organiseerde de vereniging haar jaarlijkse collie activiteitendag. Dit jaar werden 

de drie-en-dertig aanwezigen welkom geheten bij de KC Woerden met een kopje koffie en een 

speciaal 15 jaar Schotse Herder Vrienden-gebakje. 

 

Na de activiteiten was er een gezellige barbecue die werd verzorgd door de KC Woerden. 

 

29 september 2019 – Colliewandeling Erkemederstrand 

Een van de drukst bezochte wandelingen van onze vereniging is die op de dijk bij het 

Erkemederstrand. Dit jaar moest deze op het laatste moment wegens het slechte weer worden 

geannuleerd. Gelukkig hadden veel leden dit ook al gezien en ‘regende’ het afmeldingen. Op 

een later tijdstip in dit seizoen zal de wandeling alsnog plaatsvinden. 

 

27 oktober 2019 – Halloweenwandeling in het Leenderbos 

Onder leiding van Désirée Cozijnsen liepen 22 wandelaars en 23 honden door de vertrouwde 

omgeving in het Leenderbos. Voor de best versierde hond-en-baas koppels waren er kleine 

prijzen voorhanden. 
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17 november 2019 - Colliewandeling Erkemederstrand en workshop Angst voor 

vuurwerk 

Eindelijk konden we dan toch nog wandelen over de dijk bij het Erkemederstrand. Het weer 

was goed en de meer dan 20 honden konden zich heerlijk uitleven op de dijk en aan het 

strand. 

Aansluitend was er een workshop over angst voor knallen en vuurwerk. Deze workshop werd 

geheel verzorgd door Kenniscentrum Argos. 

 

 

15 december 2019 – Eindejaarswandeling Galderse Meren 

De laatste wandeling van het jaar was deze keer niet op het strand bij Schoorl, maar langs de 

Galderse Meren onder Breda. Vier-en-twintig leden en 15 honden trotseerden de kou! 
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►Het magazine Collie en Zo 

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.  

Onze oud-hoofdredacteur, Diana Jansen, is in het najaar van 2018 verhuisd naar Spanje. Haar 

tijdelijke vervangster stopte eind 2018.  

Eind 2018 nam Mart Brouwers het stokje van Angie over. Als ondersteunende redactie 

fungeren Désirée Cozijnsen en Myrna Stevens.  

Hieronder de vier covers van 2019. 

 

 

In 2019 hebben diverse leden en niet-leden kopij aangeleverd voor ons blad, onder meer door: 

Kenniscentrum Argos, Hennie en Martin Bakker, Jody van den Brink-Seegers, Mart Brouwers, 

Anita en Eric Burgers, Debby van Dongen, Marése van Haneghem, André Heuzer, Judith 

Hofman, Ger Houben, Diana Jansen, Claudia de Kort, Christine Lassche, Adriaan Louwrier, 

Gabriëlle Metz, Linda Metz, Anneke van Mosselveld, Myrna Stevens, Lieke Timmers, Ramona 

Teschner, Gabriëlle Vink, Kenny de Volder, Alette en Henk Westerhuis. 

Beeldmateriaal van de activiteiten werd verzorgd door het vrijwillige team van fotografen, te 

weten: Mart Brouwers, Désirée en Jan Dirk Cozijnsen, Nita Dubbelman, Anita Exterkate, Carlijn 

Hoogenboom, Christine Lassche, Hilda Rikken en Hans van Tongeren. 

In 2019 namen we afscheid van de standaard cover. Was het de algemene standaard dat 

alleen de kop van de collie op de frontcover mocht, met ingang van het nieuwe jaar werd dit 

los gelaten. Ook nieuw in het magazine is de centerfold. Deze poster in het midden van het 

blad kan eenvoudig worden verwijderd en opgehangen. Aan de achterzijde zijn advertenties 

geplaatst. 
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►De website 

De website wordt sedert 2015 beheerd door Mart Brouwers. In 2019 zijn er geen grote 

wijzigingen doorgevoerd op de website, dan enkel aanvullingen voor wat betreft de activiteiten 

en de daaruit voortvloeiende fotoverslagen. 

De aanpassingen van de website voor de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming  

(AVG) waren al in 2017 ingezet. Dit jaar werden de laatste wijzigingen doorgevoerd en de 

leden geïnformeerd via de website: https://schotseherdervrienden.nl/informatie/privacybeleid/ 

Onze website bevindt zich op hetzelfde, professionele niveau als ons magazine. Iets waar we 

als vereniging uitermate trots op zijn.  

 

 

►De clubwinkel en webshop 

Via de website kunnen mensen bestellingen doen in onze clubwinkel. Ook in 2019 werd veel 

online besteld, zowel door leden als niet-leden. Met name de verzorgingsproducten zoals de 

borstels worden goed verkocht, mede doordat deze in de reguliere dierenspeciaalzaken niet te 

koop zijn. Wij blijven de winkel doorlopend vernieuwen.  

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. In 2019 is voor ruim €  1200,00 aan artikelen verkocht.  

 

 

►Het ledenbestand 

De vereniging startte 2019 met een ledenbestand van 255 personen. Aan het eind van 2019 

stond de teller op 232 leden.  

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 2019 talrijke nieuwe leden mogen begroeten.  

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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►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. 

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. 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.  

Als er al een herplaatser onder onze aandacht wordt gebracht, wordt in het persoonlijke circuit 

naar een passende oplossing gezocht.    
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►De financiën 

De adverteerders en sponsoren hadden voor 2019 allemaal hun ‘contract verlengd’. Dit gaf de 

vereniging wat lucht om de vereniging kostendekkend te houden. Het aanspreken van nieuwe 

sponsoren en adverteerders bracht niet het gewenste resultaat. 

We hebben 2019 afgesloten met een positief resultaat van bijna € 1000,00.  

Op 13 mei 2020 heeft de Kascontrolecommissie, bestaande uit Jacob Lassche en Hilda Rikken, 

de financiën van de vereniging gecontroleerd en akkoord bevonden. 

 

 



Schotse Herder Vrienden • jaarverslag 2019 14 

 
 

 

 

 



Schotse Herder Vrienden • jaarverslag 2019 15 

 
 

►Slotwoord 

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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