
Jaarverslag secretariaat 2014 

 

Bestuurssamenstelling per 1 januari 2014 

Voorzitter: de heer Nol van de Ven 

Secretaris: de heer Robert Smiesing 

Penningmeester:  de heer Jan v.d. Belt  

2-de secretaris: mevrouw Myriam Nelissen-Franssen 

2-de penningmeester/ ledenadministratie: mevrouw Thea Bouwman-Boere 

 

Medio oktober is de heer Jan van de Belt teruggetreden uit het bestuur. De heer Jan Hustinx is 

aangesteld als a.i. penningmeester en mevrouw Myriam Nelissen-Franssen heeft in november 

het secretariaat overgenomen van de heer Robert Smiesing. 

 

Leden aantal 

Leden aantal per 31 december 2014: 354 leden incl. 38 aspirant leden en  50 gezinsleden.  

  

Van ons heen gegaan 

In 2014 hebben we helaas afscheid moeten nemen van: 

Elsje de Bas, Esther van Overbeek en twee van onze Belgische leden, t.w. de heren Robert De 

Laet en Willy Reynders. 

 

Algemene ledenvergadering 

In 2014 is de algemene ledenvergadering gehouden op 9 maart in de kantine van de 

Apeldoornse Kynologenclub te Apeldoorn. Aanwezig waren 53 stemgerechtigde leden en 1 

introducee.  

 

De heer Smiesing was herkiesbaar en er was 1 kandidaatstelling van de heer A. Vollendam. De 

heer Robert Smiesing werd herkozen als bestuurslid. 

 

Over het jaar 2013 is een financieel overschot gerealiseerd van € 1022,81. Besloten wordt, aan 

de penningmeester décharge te verlenen over 2013. Voorts wordt besloten, de begroting voor  

2014 goed te keuren overeenstemmend met het ontwerp. 

 

Het financiële verslag en jaarverslag secretariaat worden goedgekeurd. 

 

Kampioensclubmatch 2014 te Beusichem 

De kampioensclubmatch werd gehouden op 13 april 2014 te Beusichem. De 59 ingeschreven 

Sint Bernards werden gekeurd door de heren van de Belt en Hiddes. 

Beste langhaar, beste zelfgefokte Sint Bernard en de best in Show is geworden de teef 

Kampioen Roosje JuBoBelCo’s van de familie Vollendam. Beste korthaar is geworden de reu 

Reyer-Friends Fonzy van de familie Dijksman. 



 

Jonge Honden-  en Veteranendag 

De Jonge Hondendag werd gehouden op 26 oktober 2014 te Beusichem. De 43 ingeschreven 

pups en jonge honden en de 6 veteranen werden gekeurd door mevrouw M. Kuster en de heer 

J. Liet. De beste jonge hond is geworden Eddie Bennie JuBoBelCo’s Hoeve van de familie 

Vollendam en beste veteraan is geworden Veit Grande v.d. Roja-Horst van Saskia de Vries. 

 

Voor de eerste keer werd er, op verzoek van de Raad van Beheer, een keuring doorgevoerd 

m.b.t. variëteitswijziging. De betreffende hond heeft op de stamboom de vermelding langharig 

staan terwijl het overduidelijk een kortharige Sint Bernard is. 

 

Commissie fokkerij administratie 

De commissie heeft 2 aankeuringen georganiseerd. Op 4 mei ten huize van mevrouw M. Kuster. 

Hier werden 4 Sint Bernards aangekeurd en goedgekeurd. De aankeuring werd ook uitgevoerd 

door mevrouw M. Kuster. Helaas liet ons hier de dierenarts in de steek, van haar kregen we op 

het laatste moment een afmelding. Op 29 november werd er, ten huize van de familie Verhoef 

te Ede, een aankeuring georganiseerd, 11 Sint Bernards werden aangekeurd. Alle 11 werden 

goedgekeurd.De aankeuring werd uitgevoerd door de heer J. Wauben. 

In het jaar 2014 werden een beperkt aantal oudere Sint Bernards aangeboden, gelukkig kunnen 

ze meestal snel worden geplaatst. We hebben zelfs een aantal maanden geen oudere Sint 

Bernards meer op onze internet site gehad, laten we hopen dat het zo blijft. Maar namens de 

Sint Bernards die wel een nieuw baasje zochten, beste Tonny de Brouwer, weer bedankt, voor 

je tomeloze energie op zoek naar een nieuw baasje voor ze.  

 

De jaarprijzen van 2014  

KHR Duke Semino Lord Vom Haus Ragazza, eigenaar Arie en Rita Koot-van Kesteren. 

KHT Daytone-Zsarelle Vom Haus Ragazza, eigenaar Arie en Rita Koot-van Kesteren 

LHR Eddie Bennie JuBoBelCo’s Hoeve, eigenaar Arnold en Connie Vollendam 

LHT Baroquimo’s Kahlua Cream, eigenaar Anneke Ditewig. 

 

Beste jeugdhond, Baroquimo’s Kahlua Cream, eigenaar Anneke Ditewig. 

 

De kennelprijs 2014 

De kennelprijs 2014 werd gewonnen door de kennel: 

" Vom Haus Ragazza ", eigenaar Arie en Rita Koot-van Kesteren. 

 

In 2014 werd 4 maal vergaderd door het HB. 

 

Nol van de Ven, voorzitter 

 

Myriam Nelissen-Franssen, secretaris 

 


