
Jaarverslag secretariaat 2016 Hollandsche Sint Bernard Club 
 
Bestuurssamenstelling per 1 januari 2016 
Voorzitter: de heer Nol van de Ven 
Secretaris: mevrouw Myriam Nelissen-Franssen 
Penningmeester:  de heer Jan Hustinx 
2e secretaris: de heer Robert Smiesing 
2e penningmeester/ ledenadministratie: mevrouw Thea Bouwman-Boere 
 
Leden aantal 
Leden aantal per 31 december 2016: 334 leden incl. 34 aspirant leden en 39 gezinsleden. 
  
Van ons heen gegaan 
In 2016 hebben we helaas afscheid moeten nemen van de heer Ruud Heukels die reeds meer dan 35 
jaar lid was van onze vereniging. 
 
Algemene ledenvergadering 
In 2016 is de algemene ledenvergadering gehouden op 28 februari in de kantine van de Apeldoornse 
Kynologenclub te Apeldoorn. Aanwezig waren 31 stemgerechtigde leden en 1 introducee. 
 
Dhr. van de Ven (voorzitter) was herkiesbaar en werd herkozen. 
 
Over het jaar 2015 werd een financieel verlies geleden van € 3588,00.  Besloten werd, aan de 
penningmeester décharge te verlenen over 2015. Voorts werd besloten, de begroting voor  2016 goed 
te keuren overeenstemmend met het ontwerp. 
 
Het financiële verslag en jaarverslag secretariaat werden goedgekeurd. 
 
Jubileum-Kampioensschapsclubmatch 2016 te Beusichem 
Deze werd gehouden op 17 april 2016 te Beusichem. Daar de vereniging in 2016 haar 90-jarig bestaan 
mocht vieren werd hiervoor een “jubileum-team” in het leven geroepen. Dit team organiseerde, tot 
ieders tevredenheid, een fantastische dag voor alle deelnemers en bezoekers. De 59 ingeschreven Sint 
Bernards werden gekeurd door de “oude rotten uit het vak”, t.w. de dames Maria Kuster en Annette 
Wijnsouw en de heer Hans Golverdingen. 
Beste langhaar, beste zelfgefokte Sint Bernard en Best In Show is geworden de langhaar reu Yago Shorty 
v.d. Roja-Horst van Ruud en Karin Thesing. Beste korthaar is geworden de reu You Are What I Want v. 
Zwitsers-Heim van Conny Scheeren. 
 
Jonge Honden-  en Veteranendag 
De Jonge Hondendag werd gehouden op 30 oktober 2016 te Beusichem. De 33 ingeschreven pups en 
jonge honden en de 4 veteranen werden gekeurd door de heren Hans Golverdingen en Hildeward 
Hoenderken. De beste jonge hond is geworden de langhaar reu Reyer-Friends Maestro van Wout en 
Helma Dijksman en beste veteraan werd de korthaar teef Dany du Harras des Grosses Patouns van Rob 
en Annemarie Sampimon. 
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Commissie fokkerij administratie 
De commissie heeft 2 aankeuringen georganiseerd. Op 29 mei tijdens de clubdag van District Zuid te 
Meerssen. Hier werden 4 Sint Bernards aangekeurd en goedgekeurd, twee Sint Bernards werden 
afgekeurd door mevrouw Maria Kuster. Op 30 oktober werd er in Beusichem een aankeuring 
georganiseerd, 2 Sint Bernards werden aangekeurd en goedgekeurd door mevrouw Annette Wijnsouw. 
In het jaar 2016 werd de puppybemiddeling opnieuw “leven ingeblazen” en er werden 5 nesten 
bemiddeld. Verder kon onze vereniging 5 oudere honden herplaatsen, 7 asielhonden en 3 honden via de 
Dierenbescherming. En werd er voor 1 Sint Bernard (in beslag genomen door de overheid) een nieuwe 
plek gevonden. 
In elk geval, namens alle Sint Bernards die een nieuw baasje zochten, beste Tonny de Brouwer - weer 
bedankt - voor je tomeloze energie op zoek naar een nieuw baasje voor deze honden. 
 
De jaarprijzen van 2016 
KHR You Are Our the Star v. Zwitsers-Heim, in bezit van de heren Adrie Kessels en Marc Meeuws 
KHT Miss World Wielkopolski Bernardyn, in bezit van Saskia de Vries 
LHR Homey v.d. Waterschans, in bezit van Joke Janusz-v. Ussen 
LHT Bernegården’s Uma, in bezit van Saskia de Vries 
 
Beste jeugdhond, Miss World Wielkopolski Bernardyn, in bezit van Saskia de Vries 
 
De kennelprijs 2016 
De kennelprijs 2016 werd gewonnen door de kennel: v.d. Waterschans, eigenaren Kees en Elly Verhoef 
 
In 2016 werd 2 maal vergaderd door het HB en 1 x samen met de districten, redactie, PR en beheerder 
website. 
 
 
 
Nol van de Ven, voorzitter 
 
 
 
Myriam Nelissen-Franssen, secretaris 
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