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►Voorwoord
Voor jullie ligt het jaarverslag van de Schotse Herder Vrienden over 2021 met daarin de
wetenswaardigheden van de vereniging.
Er is over 2021 veel te zeggen, maar over het algemeen overheerste COVID-19 nog steeds de
gehele Nederlandse samenleving en dus ook ons verenigingsleven. Activiteiten konden
nauwelijks worden gepland. Dit resulteerde dat we slechts drie colliewandelingen en de
Clubdag/Algemene Ledenvergadering konden organiseren.
Als er iets positiefs te melden is, is dat wel ons full color magazine Collie en Zo. Via dit
kwartaalblad hielden we de leden zo veel mogelijk op de hoogte. Een grote verrassing voor ons
was het verzoek van de Koninklijke Bibliotheek of zij ons magazine mochten opnemen in de
collectie.
Daarnaast werd ook onze 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 colliewereld. Weliswaar waren er
contactmomenten met het bestuur van een zustervereniging, het bleef bij een enkele
wandeling waarbij wij de leden van onze zustervereniging hadden uitgenodigd.
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 2021),






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 2021 flink bijgesteld. COVID-19 bepaalde nog steeds
alles wat wij als vereniging konden organiseren.
De samenstelling van het bestuur is in 2021 ongewijzigd. De Algemene Ledenvergadering
heeft op 24 oktober 2021 ingestemd met de herverkiezing van Mart Brouwers als voorzitter
van onze vereniging.
De diverse aandachtsgebieden zijn als volgt verdeeld:






Mart Brouwers
Myrna Stevens
Alette Westerhuis
Thécla Janssen
Arie Vink

voorzitter
secretaris en ledenservice
penningmeester en ledenadministratie
fokkerscommissie
coördinator activiteiten
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De groep vrijwilligers die zich belangeloos voor de vereniging inzet is in 2021 bijna ongewijzigd
gebleven.
Redactie Collie en zo:




Mart Brouwers
eindredacteur
Désirée Cozijnsen
redactielid
Antoinette van Kruijsbergen redactielid, vanaf het lentenummer 2021

Fokkerscommissie:





Alette Westerhuis
Thécla Janssen
Mieke Roerdink
Rianne Bouwmeester

Activiteitenteam:






Arie Vink
Hilda Rikken
Désirée Cozijnsen
Gabriëlle Vink
Jacob Lassche

coördinator activiteiten
activiteitenbegeleidster
medewerker
medewerker
medewerker

Website:




Mart Brouwers
Alette Westerhuis
Sjoerd van Heummen

sitebeheer
webshop Schotse Herder Vrienden
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.
Daarnaast konden wij nog putten uit ons bestand aan vrijwilligers die, dankzij hun inzet, de
wandelingen, maar vooral de Clubdag, mogelijk maakten.

►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 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, ondanks de beperkingen inzake COVID-19, ook in
2021 weer 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 is om iedere maand een activiteit te organiseren, met uitzondering van de
vakantiemaanden. Door COVID-19 is dit in 2021 helaas beperkt gebleven tot een drietal
colliewandelingen en een Clubdag/Algemene Ledenvergadering.
Van alle deze activiteiten vind je een fotoverslag op onze website, zie Activiteiten / Historie.

29 augustus 2021 – Colliewandeling over de dijk bij het Erkemederstrand
Eindelijk mochten we na een jaar weer eens wandelen in verenigingsverband. De laatste
wandeling was in 2020, toen liepen we op 27 september ook over deze dijk. De weergoden
waren ons dit jaar niet echt gunstig gestemd; tijdens het overgrote deel van de wandeling
kwam de regen zachtjes, maar gestaag naar beneden. Het kon de pret van de wandelaars in
ieder geval niet drukken.
We liepen met 45 personen en maar liefst 30 honden over de dijk en langs het strand. Bij deze
wandeling hadden we tevens de leden van onze zustervereniging SHV De Collieclub
uitgenodigd. Het bleef slechts bij drie aanmeldingen.
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26 september 2021 – Colliewandeling over de vestiging van Willemstad
Met een kleine groep startte we in Willemstad onder een heerlijk zonnetje de wandeling. Naar
mate de wandeling vorderde, werd de zon steeds sterker en werd het overheerlijk wandelweer.
Met negentien personen en dertien honden werd de vesting ‘genomen’. Daarna was het
heerlijk vertoeven op het terras met uitzicht op de haven.

24 oktober 2021 [Mini-] Clubdag en Algemene Ledenvergadering
Onder een heldere hemel en een heerlijk zonnetje werden de eerste drie uren van deze dag
ingevuld met enkele 'sportieve' elementen. Zowel de viervoeters als de baasjes moesten aan
de bak.
Het middagdeel bestond uit de Algemene Ledenvergadering.

28 november 2021 Colliewandeling in de omgeving van Winterswijk
Voor het eerst wandelden onze leden in het oostelijke puntje van de Achterhoek. We waren
deze dag te gast in Woold, bij Winterswijk.
Hoewel de weervoorspellingen ons veel regen beloofden, bleef het gedurende de hele
wandeling gelukkig droog.
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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 2021 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.
Sinds juni 2020 maakt het magazine deel uit van de collectie van de Nederlands Bibliotheek.

In 2021 hebben diverse leden en niet-leden kopij aangeleverd voor ons blad, onder meer door:
Jessica Blacquiere, Esther Borghans, Yvon Dijkman, Peter en Ingrid Groen, John en Benjamin
Hovestadt, Heidi Korte, Antoinette van Kruijsbergen, Christine Lassche, Michelle Vrolijk en
Tsjippy Wieringa.
Professionele artikelen kwamen van de hand van Dierenkliniek Kortenoord en Kenniscentrum
Argos.
Een van de terugkerende rubrieken was ‘Onze leden aan het woord’. In 2021 waren de
bijdragen van Familie Geijsen, Yvon Dijkman, Anita Exterkate en Mart Brouwers
Foto’s van de activiteiten werden verzorgd door onder meer: Carolyn Hoogenboom, Christine
Lassche, Monique van Slooten, Mart Brouwers en Hans van Tongeren.
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►De website
De website wordt sedert 2015 beheerd door Mart Brouwers. In 2021 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 2021 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 2021 was het alleen mogelijk om de clubwinkel uit te stallen tijdens de Clubdag/ALV.

►Het ledenbestand
De vereniging eindigde 2021 met een ledenbestand van 235 personen. Als aangesloten fokkers
een nest hebben kunnen zij de kopers aanmelden voor een gratis lidmaatschap gedurende de
rest van het jaar. Ongeveer de helft van deze "gratis" leden worden na dat jaar ook
daadwerkelijk lid van de vereniging.
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 2021 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.

►Onze fokkers
In 2021 mocht de vereniging drie nieuwe kennels toevoegen aan haar bestand. In het
winternummer van Collie en Zo stelden Rough Emerald Dogs, Clann Limburgia en De
Loemelerberg Collies zich voor.
Wij heten hen alle drie van harte welkom.

►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.
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 2021 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.
Pupinformatie is een arbeidsintensieve taak, die veel voldoening geeft. Christine Lassche is
hiervoor het aanspreekpunt, 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 het aanbod is
vrijwel nihil.
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►De financiën
De adverteerders en sponsoren hadden voor 2021 allemaal hun ‘contract verlengd’. Dit gaf de
vereniging wat lucht om de vereniging kostendekkend te houden.
We hebben 2021 afgesloten met een positief resultaat van bijna € 3015,82. Dit bedrag is circa
€ 1800,00 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 26 april en 2 mei 2022 heeft de Kascontrolecommissie, bestaande uit Jack Dijkman en John
Hovestadt-van Riel, de financiën van de vereniging gecontroleerd en akkoord bevonden.
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Balans over periode 01-01-2021 - 31-12-2021:

Balans Activa (Debet)
Rekening

Startsaldo

Eindsaldo

Bankrekening NL67 ABNA 0567 2412 89

€ 3.987,05

€ 388,75

Spaarrekening NL18 ABNA 0567 2431 41

€ 8.438,22

€ 10.188,22

Kas

€ 213,74

€ 213,74

Overige vorderingen

€ 234,17

€ 50,00

Te vorderen advertenties

€ 145,00

€ 0,00

Debiteuren
Kruisposten
Voorraad winkel

Totalen

€ 1.276,00

€ 0,00

€ 36,00

€ 17,20-

€ 1.464,75

€ 1.392,75

€ 15.794,93

€ 12.216,26

Balans Passiva (Credit)
Rekening
Eigen Vermogen

Startsaldo
€ 8.873,23

Resultaat boekjaar

Eindsaldo
€ 8.873,23
€ 3.015,82

Overige schulden

€ 1.231,70

€ 162,21

Vooruit ontvangen contributies

€ 5.640,00

€ 165,00

€ 50,00

€ 0,00

€ 15.794,93

€ 12.216,26

Vooruit ontvangen advertenties

Totalen
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Resultatenrekening over periode 01-01-2021 - 31-12-2021:

Begroting
2021
Kosten activiteiten

Resultaat
2021

Verschil met
begroting

€ -1.000,00

€ -63,39

€ 936,61

€ -300,00

€ -429,25

€ -129,25

Abonnementen en contributies

€ -900,00

€ -843,46

€ 56,54

Portokosten

€ -200,00

€ -172,20

€ 27,80

€ -4.000,00

€ -3.618,72

€ 381,28

€ -300,00

€ -268,50

€ 31,50

Kosten rasvereniging

€ -500,00

€ -492,96

€ 7,04

Bestuurskosten

€ -250,00

€ -186,58

€ 63,42

Verzekeringen

€ -125,00

€ -121,00

€ 4,00

Inkopen winkel

€ -750,00

€ -812,47

€ -62,47

€ 6.500,00

€ 7.001,50

€ 501,50

€ 300,00

€ 265,00

€ -35,00

Advertenties commercieel

€ 1.750,00

€ 1.600,00

€ -150,00

Opbrengsten winkel

€ 1.000,00

€ 1.157,85

€ 157,85

€ 1.225,00

€ 3.015,82

€ 1.790,82

Kosten website

Kosten redactie
Bankkosten

Contributie 2021
Advertenties leden

Resultaat
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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, nu alle beperkingen inzake COVID-19 zijn weggevallen, 2022 een beter
verenigingsjaar zal worden. We gaan het zien.
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