Jaarverslag secretariaat 2015
Bestuurssamenstelling per 1 januari 2015
Voorzitter: de heer Nol van de Ven
Secretaris: mevrouw Myriam Nelissen-Franssen
Penningmeester: vacant (a.i. ingevuld door de heer J. Hustinx)
2e secretaris: de heer Robert Smiesing
2e penningmeester/ ledenadministratie: mevrouw Thea Bouwman-Boere
Leden aantal
Leden aantal per 31 december 2015: 409 leden incl. 73 aspirant leden en 44 gezinsleden.
Opzegging van lidmaatschap
Gedurende het jaar 2015 heeft het bestuur zich genoodzaakt gezien het lidmaatschap van zes personen
op te zeggen omdat van de HSBC redelijkerwijs niet gevergd kan worden dat lidmaatschap te
handhaven. Een aantal van deze personen heeft daartegen bezwaar gemaakt en het HB heeft een
onafhankelijke bezwaarcommissie benoemd die advies aan het HB heeft uitgebracht. Dat advies hield in
de opzegging te handhaven en dat heeft het HB ook gedaan.
Van ons heen gegaan
In 2015 hebben we helaas afscheid moeten nemen van: Mw. J. van Boven-Tuitenhoofd en de heren G.
Cloo en R. Jansen
Algemene ledenvergadering
In 2015 is de algemene ledenvergadering gehouden op 22 maart in de kantine van de Apeldoornse
Kynologenclub te Apeldoorn. Aanwezig waren 64 stemgerechtigde leden en 7 introducee vanaf
agendapunt 10: 63 stemgerechtigde leden en 6 introducees.
De dames Bouwman-Boere en Nelissen Franssen waren herkiesbaar en voor de vacante plek binnen het
bestuur had het HB de heer J. Hustinx voorgesteld.
Verder was er 1 kandidaatstelling van de heer A. Vollendam.
De dames Bouwman-Boere en Nelissen-Franssen werden herkozen als bestuurslid en de heer J. Hustinx
werd gekozen als bestuurslid.
Over het jaar 2014 is een financieel verlies geleden van € 886,00. Besloten wordt, aan de
penningmeester décharge te verlenen over 2014. Voorts wordt besloten, de begroting voor 2015 goed
te keuren overeenstemmend met het ontwerp.
Het financiële verslag en jaarverslag secretariaat werden goedgekeurd.
Tijdens de gecombineerde vergadering, voorafgaand aan de ALV, werd door de daar aanwezige
districten Noord, Oost en Zuid het voorstel gelanceerd tot het veranderen van de organisatiestructuur
binnen de vereniging in die zin dat de districten geen districtsbestuur meer hebben maar een
activiteitencommissie. Hierdoor komt de bestuurlijke ballast te vervallen.
Dit voorstel werd als mogelijk wenselijke denkrichting aan de ALV voorgelegd. Op een latere datum in
2015 is, in overleg met de districten, besloten hiertoe over te gaan.

Kampioensclubmatch 2015 te Beusichem
De kampioensclubmatch werd gehouden op 12 april 2015 te Beusichem. De 40 ingeschreven Sint
Bernards werden gekeurd door de heren P. van Montfoort en B. Bosch.
Beste korthaar, beste zelfgefokte Sint Bernard en Best In Show is geworden de korthaar teef Lindsey v.h.
Borgerbos van Yvonne Bijlsma en Willem Harms. Beste langhaar is geworden de teef Dein Hards Modern
Fashion, eveneens van Yvonne Bijlsma en Willem Harms.
Jonge Honden- en Veteranendag
De Jonge Hondendag werd gehouden op 25 oktober 2015 te Beusichem. De 32 ingeschreven pups en
jonge honden en de 4 veteranen werden gekeurd door mevrouw C. Dusseldorp en de heer J. Prim uit
Luxemburg. De beste jonge hond is geworden Tasunka Fly By Me van de familie Reniers en beste
veteraan is geworden Shanai Noa of Shiron’s Home van de familie Ketelaar.
Commissie fokkerij administratie
De commissie heeft 2 aankeuringen georganiseerd. Op 31 mei tijdens de clubdag van District Zuid te
Meerssen. Hier werden 7 Sint Bernards aangekeurd en goedgekeurd door de heer J. Wauben. Op 21
november werd er, ten huize van de familie te Molder te Marienvelde, een aankeuring georganiseerd, 3
Sint Bernards werden aangekeurd en goedgekeurd door Mw. M. Kuster.
In het jaar 2015 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 2015
KHR After Danja’s Valentino Vico, in bezit van de heren Heldens en Hustinx
KHT Lindsey v.h. Borgerbos, in bezit van Yvonne Bijlsma en Willem Harms
LHR Homey v.d. Waterschans, in bezit van Joke Janusz-v. Ussen
LHT Dein Hards Modern Fashion, in bezit van Yvonne Bijlsma en Willem Harms.
Beste jeugdhond, Stars and Juwels Dana, in bezit van Heidy en Gerard Zwirs
De kennelprijs 2015
De kennelprijs 2015 werd gewonnen door de kennel:
" Stars and Juwels”, eigenaren Heidy en Gerard Zwirs
In 2015 werd 5 maal vergaderd door het HB en 2 x samen met de districten, redactie, PR en beheerder
website.
Nol van de Ven, voorzitter
Myriam Nelissen-Franssen, secretaris

