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►Voorwoord 

Voor jullie ligt het jaarverslag van de Schotse Herder Vrienden over 2020 met daarin de 

wetenswaardigheden van de vereniging. 

Er is over 2020 veel te zeggen, maar over het algemeen overheerste COVID-19 niet alleen het 

verenigingsleven, maar de gehele Nederlandse samenleving. Bijeenkomsten waren niet of 

nauwelijks toegestaan en dus hadden we in 2020 slechts drie momenten dat we als vereniging 

iets mochten organiseren voor onze leden. 

Als er iets positiefs te melden is, is dat wel ons full color magazine Collie en Zo. Dit goed 

gelezen kwartaalblad hield de leden op de hoogte van het wel en wee van onze vereniging. 

Daarnaast werd ook de website goed bezocht en waren de leden zo goed mogelijk 

geïnformeerd over de kansen dat het bestuur een activiteit mocht uitrollen. 

Een terugkerend zorgpunt blijft de versnippering van de langhaar colliewereld. Wel zijn er in 

2020 persoonlijke contacten ontstaan met de bestuurders van een zustervereniging, met de 

wens om na de lockdown en alle beperkende maatregelen omtrent COVID-19 iets samen te 

organiseren. 

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 2020), 

• Mart Brouwers, voorzitter 

• Myrna Stevens, secretaris 

• Alette Westerhuis, penningmeester 

• Thécla Jansen, fokkerscommissie 

• Arie Vink, coördinator activiteiten 

 

 

►De vereniging 

De ambities van de vereniging zijn in 2020 flink bijgesteld. COVID-19 bepaalde alles wat wij 

als vereniging konden organiseren.  

De samenstelling van het bestuur is in 2020 gewijzigd. De Algemene Ledenvergadering heeft 

op 30 augustus 2020 ingestemd met de herverkiezing van Myrna Stevens en Alette 

Westerhuis. Zij behouden hun functies.  

Daarnaast werden Thécla Janssen en Arie Vink voorgedragen om in het bestuur zitting te 

nemen. De aanwezige leden gingen unaniem akkoord met de voordrachten. 

De diverse aandachtsgebieden zijn als volgt verdeeld: 

• Mart Brouwers voorzitter 

• Myrna Stevens secretaris en ledenservice 

• Alette Westerhuis penningmeester en ledenadministratie 

• Thécla Janssen fokkerscommissie 

• Arie Vink coördinator activiteiten 
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De groep vrijwilligers die zich belangeloos voor de vereniging inzet is in 2020 hetzelfde 

gebleven.  

Redactie Collie en zo: 

• Mart Brouwers  hoofdredacteur 

• Désirée Cozijnsen redactielid 

Fokkerscommissie: 

• Alette Westerhuis 

• Thécla Janssen 

• Mieke Roerdink 

• Rianne Bouwmeester 

Activiteitenteam: 

• Arie Vink  coördinator activiteiten 

• Hilda Rikken activiteitenbegeleidster 

• Désirée Cozijnsen medewerker 

• Gabriëlle Vink medewerker 

• Jacob Lassche medewerker 

Website: 

• Mart Brouwers sitebeheer 

• Alette Westerhuis webshop Schotse Herder Vrienden 

• Sjoerd van Heummen technische ondersteuning 

Pup- en herplaatsing: 

• Christine Lassche pupinformatie 

Facebook Schotse Herdervrienden:  

• Anoniem beheerder 

De namen van de moderatoren van onze Facebookpagina worden niet meer vermeld. Dit naar 

aanleiding van een aantal confronterende bijdragen waarin zij persoonlijk werden 

aangesproken. 

 

 

►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.  

Om de leden uit te leggen wat de impact van deze maatregel inhoud, zijn twee documenten, te 

weten “AVG - De Schotse Herder Vrienden” en “AVG – Fotografie en de Schotse Herder 

Vrienden” opgesteld. Beide documenten zijn te vinden op onze website. 
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►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, ondanks de beperkingen inzake COVID-19, ook in 

2020 nieuwe leden opgeleverd. 

Van het kleine aantal activiteiten 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 was om iedere maand een activiteit te organiseren, met uitzondering van de 

vakantiemaanden. Door COVID-19 is dit in 2020 helaas beperkt gebleven tot een 

colliewandeling, een workshop en de Algemene Ledenvergadering. 

 

26 januari 2020 - Nieuwjaarswandeling Bussloo 

Bijna een klassieker die elk jaar weer erg wordt gewaardeerd. Iedereen werd bij aankomst 

welkom geheten met een nieuwjaarskaart van de vereniging en een grote kluif voor de hond. 

Maar liefst 38 leden en 30 honden stonden om half twaalf klaar voor de start. De grootste 

groep ging linksaf voor de grote wandeling. Enkele deelnemers kozen voor de kortere 

wandeling. 

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

glühwein en erwtensoep. 

 

 

23 februari 2020 – Colliewandeling en Workshop in Bant 

Op deze stormachtige zondag namen 15 deelnemers en 13 honden de moeite om af te reizen 

naar Bant (Noordoostpolder). De workshop was in handen van de hondenschool Dogmania, 

aansluitend was er een wandeling gepland over het natte neuzen pad in het Kuinderbos. 

Helaas was de wind aangewakkerd tot stormkracht, dus kon de wandeling door het bos niet 

doorgaan. Door de vallende takken, was wandelen door het bos te gevaarlijk. 

De workshop was in ieder geval een groot succes en voor herhaling vatbaar. 
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Helaas moesten we met ingang van maart 2020 alle activiteiten annuleren. Door de overheid 

werd een strenge lockdown afgekondigd en mochten we niets organiseren. 

30 augustus 2020 

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

verslag doet van het afgelopen verenigingsjaar. Tijdens een kleine pauze in de maatregelen 

inzake COVID-19 zagen we kans om een ALV te organiseren, niet wetende dat dit ook de 

laatste activiteit van 2020 zou zijn. In september 2020 ging Nederland weer ‘op slot’. 

 

 

Het huidige bestuur mét mondkapje. Veiligheid voor alles. 
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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 redactie van Collie en Zo bestond in 2020 uit slechts twee personen, maar het magazine 

heeft er niet onder geleden. Integendeel zelfs. De lat voor het blad werd steeds hoger gelegd. 

Dit resulteerde in een mooi en goed gevuld magazine. 

 

 

 

In 2020 hebben diverse leden en niet-leden kopij aangeleverd voor ons blad, onder meer door: 

Diana Jansen, Rosanne Breukel-Snuverink, Jacob Lassche, Gabriëlle Vink, Arie Vink, Mart 

Brouwers, Corien Vallinga, Thécla Jansen, Hilda Rikken, Marga Megens, Annemieke Timmer, 

Albert Nikkelen en Jessica Blacquiere. 

Professionele artikelen kwamen van de hand van Dierenkliniek Kortenoord 

Een van de nieuwe rubrieken was ‘Onze leden aan het woord’. Bijdragen waren van Irma 

Timmermans, Anita Exterkate, Antoinette van Kruijsbergen en Jacob Lassche. Ook in het jaar 

2021 wordt deze rubriek voortgezet. 

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

weten: Carolyn Hoogenboom, Mart Brouwers en Hans van Tongeren. 

Als pleister op de wonden dat in dit verenigingsjaar slechts enkele activiteiten konden worden 

georganiseerd, verraste we onze leden met een Collie en Zo verjaardagskalender. Gezien de 

reacties was dit een ’schot in de roos’. 
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►De website 

De website wordt sedert 2015 beheerd door Mart Brouwers. In 2020 zijn er geen grote 

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

en de daaruit voortvloeiende fotoverslagen. 

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 2020 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.  

 

 

 

In 2020 was het niet mogelijk om de clubwinkel uit te stallen bij de activiteiten. Hopelijk komt 

daar in de komende jaren verandering in.  

 

►Het ledenbestand 

De vereniging startte 2020 met een ledenbestand van 232 personen. Hierbij zijn de gratis 

leden niet meegerekend. Zij zijn lid gemaakt door een van onze fokkers en genieten dus voor 

een bepaalde periode van een gratis lidmaatschap. 

Ondanks COVID-19 verlieten slechts enkele leden onze vereniging en stond de teller aan het 

eind van 2020 op 261 leden. We zijn hier tevreden over. 

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 2020 toch nieuwe leden mogen begroeten.  
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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.  

 

►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. 

Ook in 2020 hebben diverse fokkers een of meerdere nestaankondigingen op de website laten 

plaatsen. 

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 2020 hebben we diverse 

aspirant kopers succesvol doorverwezen. Pupinformatie is een arbeidsintensieve taak, die veel 

voldoening geeft. Christine Lassche is hierin de linking-pin, waarvoor wij haar ontzettend 

waarderen. 

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.  
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►De financiën 

De adverteerders en sponsoren hadden voor 2020 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 2020 afgesloten met een positief resultaat van bijna € 2.261,17. Dit bedrag is 

hoger dan verwacht, hetgeen grotendeels toe te schrijven is aan het feit dat we in verband 

met COVID-19 bijna geen activiteiten mochten ontplooien. 

Op 16 september en 07 oktober 2021 heeft de Kascontrolecommissie, bestaande uit Jack 

Dijkman en Jacob Lassche, de financiën van de vereniging gecontroleerd en akkoord 

bevonden. 
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Balans over periode 01-01-2020 - 31-12-2020: 

    

Balans Activa (Debet) 

    

Rekening Startsaldo Eindsaldo  

1000: Bankrekening NL67 ABNA 0567 2412 89 € 2.737,06  € 3.987,05   

1010: Spaarrekening NL18 ABNA 0567 2431 41 € 6.688,22  € 8.438,22   

1020: Kas € 213,74  € 213,74   

1190: Overige vorderingen € 388,80  € 234,17   

1191: Te vorderen advertenties € 175,00  € 145,00   

1300: Debiteuren € 1.121,00  € 1.176,00   

1310: Debiteuren: Contributie € 100,00  € 100,00   

1350: Kruisposten € 0,00  € 36,00   

1500: Inventaris € 0,00  € 0,00   

3000: Voorraad winkel € 1.182,00  € 1.464,75   

Totalen € 12.605,82  € 15.794,93   

    

Balans Passiva (Credit) 

    

Rekening Startsaldo Eindsaldo  

Eigen Vermogen € 6.612,06  € 6.612,06   

Resultaat 2020  € 2.261,17   

1990: Overige schulden € 204,26  € 1.231,70   

1992: Vooruit ontvangen contributies € 5.789,50  € 5.640,00   

1993: Vooruit ontvangen advertenties € 0,00  € 50,00   

Totalen € 12.605,82  € 15.794,93   
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Resultatenrekening over periode 01-01-2020 - 31-12-2020: 

    

Rekening 
Begroot 

resultaat 
Resultaat 

Verschil met 

begroting 

4000: Kosten activiteiten € -2.000,00 € -400,62 € 1.599,38 

4110: Kosten website € -500,00 € -483,40 € 16,60 

4304: Abonnementen en contributies € -885,00 € -831,46 € 53,54 

4306: Portokosten € -200,00 € -456,62 € -256,62 

4400: Kosten redactie € -4.000,00 € -3.789,92 € 210,08 

4630: Bankkosten € -300,00 € -266,40 € 33,60 

4700: Kosten rasvereniging € -500,00 € -497,28 € 2,72 

4710: Bestuurskosten € -500,00 € -106,20 € 393,80 

4916: Verzekeringen € -125,00 € -121,00 € 4,00 

5000: Inkopen winkel € -800,00 € -609,93 € 190,07 

8002: Contributie 2020 € 6.400,00  € 6.376,50  € -23,50 

8009: Administratiekosten 
 

€ 35,00  € 35,00 

8010: Kennelvermelding € 100,00  € 104,00  € 4,00 

8020: Dekreuen € 40,00  € 50,00  € 10,00 

8030: Nesten/herplaatsing € 120,00  € 75,00  € -45,00 

8100: Advertenties leden € 400,00  € 340,00  € -60,00 

8110: Advertenties commercieel € 1.750,00  € 1.835,00  € 85,00 

8200: Winkel € 1.000,00  € 1.008,50  € 8,50 

8900: Divers 
   

Totalen € 0,00  € 2.261,17  € 2.261,17  
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►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.  

We hopen dat, na alle beperkingen inzake COVID-19, 2021 een beter verenigingsjaar zal 

worden. We gaan het zien. 
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