CONCEPT JAARVERSLAG 2017 - SMOOTH COLLIE FRIENDS – KORTHAAR COLLIE CLUB
BESTUURSSAMENSTELLING
In het opstartjaar 2015 en 2016 hebben we als vereniging onder leiding van onderstaande
bestuursleden de vereniging opgezet. Ook niet in het bestuur zittende leden hebben bijgedragen
aan deze opstart. Erna Sanders heeft haar functie na deze opstart periode ter beschikking
gesteld. We zijn haar zeer dankbaar voor haar inzet in dit eerst jaar. Gelukkig hebben we op de
ALV van maart 2017 een voltallig bestuur kunnen samenstellen. De samenstelling ziet u
hieronder:
Bestuurssamenstelling tot 19 maart 2017:
Raymond Berkelmans
2016 – 2019
Erna Sanders
2016 – 2017
Miranda Hamstra
2016 – 2018

voorzitter
secretaris
penningmeester

Nieuwe bestuursleden/bestuurssamenstelling per 19 maart 2017
Anita van Bussel-Tersteeg
2017 – 2019
voorzitter
Andrea de Groot
2017 - 2020
secretaris
Miranda Hamstra
2016 – 2018
penningmeester
Barend Meulenbeld
2017 – 2020
algemeen bestuurslid
Raymond Berkelmans
2016 – 2019
algemeen bestuurslid
BESTUURSVERGADERINGEN:
Het bestuur heeft afgelopen jaar diverse malen via de SKYPE met elkaar vergaderd. Verder is veel
via de mail besproken en afgehandeld. Ook het archief via de Dropbox werkt prettig. Op deze
manier is het makkelijk met elkaar communiceren en zijn alle documenten op één plek voor
iedereen van het bestuur te benaderen.
De jaarlijkse ALV is gehouden op 19 maart 2017. Het verslag is eerder via de nieuwsbrief aan
een ieder bekend gemaakt en in concept door het bestuur vastgesteld.
LEDENADMINISTRATIE:
In 2017 zijn daar 10 (29 in 2016 ) nieuwe leden bijgekomen.
Per 1-1-2018 hebben 11 leden het lidmaatschap opgezegd waarvan 6 (10 in 2016) leden zijn
afgevoerd omdat zij geen contributie voor 2018 hebben betaald.

Totaal aantal leden per 1-1-2018
Leden
Gezinsleden
Jeugdleden
Nieuwe leden
Opgezegde/afgevoerde leden
(31-12-2017)
Totaal aantal leden op 31 december

2015

2016

2017

telling

48

68
8
29*
11

57
12
1
19
17

49
18
1
10
11

76

79

75

2018
75

VERSLAG ACTIVITEITEN
KCM
Op 23 juli 2017 heeft de 2de KCM van de vereniging plaats gevonden. Er hebben zich 26 (37 in
2016) kortharen ingeschreven onder keurmeester Erica Bakker van de Woestijne. Op het terrein
van de KC Nijmegen hebben we er een gezellige dag van gemaakt, onder gunstige
weersomstandigheden.
De uitslagen zijn op de website vermeld. Winner van deze dag met voorstel tot toekenning CAC en
BOB was korthaar teef Beauty Queen Amico di Boemia, en voor het andere geslacht was dit de
reu Mabinogion Ragnar , de res cac’s werden ingenomen door Basso Boffin from Hobbits Home,
Mabinogion Het Vijfde Element. Beste jongste pup: Quanto Levi Angel Silvestre, Beste pup: Estelle
Brandybuck from Hobbits’ Home, Beste jeugdhond: Tucconia’s Emylris, Beste veteraan:
Mabinogion King Arthur Pendragon
FAMILIEDAG
Traditioneel werd op de derde zondag van september onze familiedag gehouden. Dit jaar op de
17de. De leiding van de activiteiten commissie onder aanvoering van Lieke Geurts hebben ze er
weer een mooie dag van gemaakt, met allemaal nieuwe hondenactiviteiten. Een uitgebreid
verslag heeft u kunnen vinden in de nieuwsbrief van oktober 2017 Aan de keuring voor de jonge
honden en veteranen van vandaag hebben 15 ? (15 in 2016) deelgenomen. De honden zijn op
deze familiedag gekeurd door keurmeester mevrouw Astrid Straaijer . Het weer was ons deze dag
goed gezind, ondanks de weersvoorspellingen hebben we de gehele dag van de zon kunnen
genieten. Als beste en tevens oudste hond van de show werd Mabinogion King Arthur
aangewezen.
COMMISSIE
Gezondheidscommissie onder leiding van Vivian Stemerdink en Jolanda Berkelmans hebben we
een start gemaakt met het verzamelen en verwerken van een digitale database.
VFR
Op de ALV van 19 maart 2017 is onderstaande paragraaf toegevoegd aan het VFR voor ons ras.
Dit artikel is voor goedkeuring naar de raad toegestuurd voor het opnieuw vaststellen van ons
VFR onder artikel 2 Fokregels, punt 4 Aantal dekkingen:
De verdeling van de 12 dekkingen en de leeftijd van de reu
Volgens de basis reglementen van de Raad van Beheer mag een reu onbeperkt
dekken. Wij hebben binnen ons Verenigings Fok Reglement vastgelegd dat een reu
maximaal 12 geslaagde dekkingen mag verrichten.
Om te voorkomen dat er een erfelijke afwijking zich snel binnen ons ras verspreid
doordat een reu op een bepaalde leeftijd veel dekkingen doet, is in de vorige ALV
afgesproken hier regels voor op te stellen. Deze regels zijn alleen geldig voor
dekkingen binnen Nederland.
Nieuwe tekst:
Een reu mag maximaal 6 geslaagde dekkingen verrichten tot de leeftijd van 60
maanden (5 jaar). Gedurende zijn hele leven mag een reu maximaal 12 geslaagde
dekkingen verrichten. Indien op de leeftijd van 60 maanden (5 jaar) geen 6 geslaagde
dekkingen hebben plaatsgevonden, dan blijft het maximum van 12 gedurende zijn
hele leven handhaaft.
Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is
voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.
NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het
NHSB (artikel III.14 KR), ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.
NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt
dit mee als een ‘dekking’.

NHSB – Hondenstamboek
In 2017 zijn er 42 puppen (13 puppen in 2016) ingeschreven in het NHSB bij de Raad van
Beheer. In 2017 zijn er geen import honden geregistreerd, in 2016 zijn er 6 korthaar collies als
import geregistreerd.
COMMUNICATIE:
Als communicatie middelen richting leden en belangstellenden hebben we de nieuwsbrief en de
website. De Nieuwsbrief is daarbij echt bedoeld om met de leden te communiceren en is dit jaar
3 x keer uitgekomen in de maanden maart, augustus en november, met daarnaast twee
uitnodigingen voor activiteiten (de familiedag en speuren). De hoofdredactie werd in maart door
Miranda Hamstra uitgevoerd, maar is in de loop van het jaar overgenomen door Barend
Meulenbeld. Zij kunnen dit niet doen zonder dat zij worden bijgestaan door input van de
redacteuren, op onderwerp of activiteit. Dit jaar zijn er bijdragen geleverd door diverse leden:
Tosca Ruijs en Lieke Geurts. Voor de website geld hetzelfde. Deze wordt gecoördineerd door
Barend Meulenbeld met behulp van het bestuur en de redacteuren. Dit jaar is gewerkt aan het
upgraden van de website.
Aldus vastgesteld en getekend in de bestuursvergadering van 28 maart 2018
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