
Jaarverslag secretariaat 2017 Hollandsche Sint Bernard Club 
 
Bestuurssamenstelling per 1 januari 2017 
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 2017: 357 leden incl. 71 aspirant leden en 36 gezinsleden. 
  
Van ons heen gegaan 
In 2017 hebben we helaas afscheid moeten nemen onze twee ereleden Janny Cloo-de Vries en Ray 
Horlings. Ook moesten we afscheid nemen van Mieke Baalmans, ook Mieke was al bijna 40 jaar lid van 
onze vereniging. 
 
Algemene ledenvergadering 
In 2017 werd de algemene ledenvergadering gehouden op 12 maart in de kantine van de Apeldoornse 
Kynologenclub te Apeldoorn. Aanwezig waren 38 stemgerechtigde leden en 1 introducee. 
 
De heer Jan Hustinx (penningmeester) was herkiesbaar en werd herkozen. 
 
Over het jaar 2016 werd een financieel verlies geleden van € 2706,41.  Besloten werd, aan de 
penningmeester décharge te verlenen over 2016. Voorts werd besloten, de begroting voor  2017 goed te 
keuren overeenstemmend met het ontwerp. 
 
Het financiële verslag en jaarverslag secretariaat werden goedgekeurd. 
 
Jaarlijkse Kampioensschapsclubmatch 2017 te Beusichem 
Deze werd gehouden op 9 april 2017 te Beusichem. De 52 ingeschreven honden werden dit keer (voor 
het eerst sinds vele jaren) gekeurd door één keurmeester, t.w. de heer John Wauben. 
Beste langhaar (BOB) – en daarmee clubwinnaar 2017 - en Best In Show (BIS) is geworden de teef Dein 
Hards Modern Fashion (Imp. Zweden) van Yvonne Bijlsma en Willem Harms.  
Beste korthaar (BOB) – en daarmee clubwinnaar 2017 – de reu After Danja’s Valentino Vico van Sjaak 
Heldens en Jan Hustinx. 
 
Jonge Honden-  en Veteranendag 
De Jonge Hondendag- & Veteranendag vond plaats op 22 oktober 2017. Wij mochten ons verheugen over 
40 ingeschreven pups en jonge honden en helaas maar 3 veteranen. De ingeschreven honden werden 
gekeurd door de dames Annette Wijnsouw en Lilian Blankenspoor. Het was mooi om uiteindelijk 
grootmoeder met kleindochter samen in de ring te zien staan als Best In Show! De beste jonge hond 
werd de langhaar teef After Danja’s Tammy Eclipse en beste veteraan werd haar grootmoeder de 
korthaar teef After Danja’s Finesse Nikita. Beide dames zijn in bezit van Carolien v.d. Berg en Liesbeth 
Palsma. 
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Commissie fokkerij administratie 
De commissie heeft 2 aankeuringen georganiseerd. Op 9 april tijdens de kampioenschapsclubmatch in 
Beusichem. Hier werden 6 Sint Bernards aangekeurd en goedgekeurd door mevrouw Annette Wijnsouw. 
Op 22 oktober werd er, eveneens in Beusichem, een aankeuring georganiseerd. Hier werden 7 Sint 
Bernards goedgekeurd, een Sint Bernard werd afgekeurd door mevrouw Maria Kuster. Deze laatst 
genoemde hond helaas voor het karakter, iets dat we al vele jaren niet meer hebben meegemaakt. 
In het jaar 2017 werden er 10 nesten pups bemiddeld.  Verder kon onze vereniging gelukkig 4 oudere 
honden herplaatsen. 3 Honden werden door de vereniging bemiddeld i.o.v. de dierenbescherming en 
door het contact met de asiels werden van daaruit nog eens 4 honden aangeboden. Ook voor een deel 
van deze laatste 4 werd, mede door de inzet van Tonny, een nieuw tehuis gevonden. 
In elk geval, namens alle Sint Bernards die een nieuw baasje zochten en namens alle fokkers binnen de 
vereniging, beste Tonny de Brouwer - weer bedankt - voor je tomeloze energie op zoek naar een nieuw 
baasje voor de oudere honden en voor je inzet om de pups te bemiddelen. 
 
De jaarprijzen van 2017 
KHR “Fluffy”, in bezit van Diane Drenthen-Westerhoff 
KHT Reyer-Friends Maxima, in bezit van Benny van Schepdael 
LHR Reyer-Friends Maestro, in bezit van Wout en Helma Dijksman 
LHT Reyer-Friends Lena, in bezit van Wout en Helma Dijksman 
 
Beste jeugdhond, Reyer-Friends Maestro in bezit van Wout en Helma Dijksman 
 
De kennelprijs 2017 
De kennelprijs 2017 werd gewonnen door de kennel: Reyer-Friends, eigenaren Wout en Helma Dijksman. 
 
In 2017 werden er 3 HB-vergaderingen gehouden, 1 x vergaderde het bestuur met de districten, redactie 
PR en beheerder website en 1 x werd er een fokkersbijeenkomst gehouden. 
 
 
 
Nol van de Ven, voorzitter 
 
 
 
Myriam Nelissen-Franssen, secretaris 
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