
Jaarverslag secretariaat 2018 Hollandsche Sint Bernard Club 
 
Bestuurssamenstelling per 1 januari 2018 
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 
Bestuurslid ad interim: mevrouw Yvonne Bijlsma 
 
Leden aantal 
Leden aantal per 31 december 2018: 357 leden incl. 53 aspirant leden en 39 gezinsleden. 
  
Van ons heen gegaan 
In 2018 hebben we helaas afscheid moeten nemen van drie trouwe leden, de dames fokkers Manon 
Vanmeulebrouk-Peerboom uit Berg en Terblijt, Carolina van den Berg uit Fijnaart en de heer Henk van 
Veen uit Arnhem. 
 
Algemene ledenvergadering 
In 2018 werd de algemene ledenvergadering gehouden op 11 maart in de kantine van de Apeldoornse 
Kynologenclub te Apeldoorn. Aanwezig waren 33 stemgerechtigde leden en 2 introducees. 
 
De heer Robert Smiesing had al geruime tijd geleden kenbaar gemaakt zich niet meer verkiesbaar te 
stellen voor een nieuwe periode. Tijdens deze ALV werd afscheid genomen van Robert die heel veel 
jaren actief is geweest voor onze vereniging. De voorzitter overhandigde hem een cadeau en een mooi 
boeket bloemen. Dit alles met een woord van dank voor zijn inzet al die jaren. 
Tijdens de ALV van 2017 werd mevrouw Yvonne Bijlsma ad interim toegevoegd aan het HB om op die 
manier al kennis te kunnen maken met het werk dat binnen een vereniging gedaan dient te worden. 
Mevrouw Yvonne Bijlsma werd tijdens de ALV van 2018 bij acclamatie gekozen tot lid van het 
hoofdbestuur. 
Onze voorzitter Nol van de Ven gaf aan voornemens te zijn om tijdens de ALV van 2019 zijn functie neer 
te willen leggen. Hij blijft wel beschikbaar als adviseur van de vereniging voor juridische kwesties. Het 
bestuur had tussentijds de heer Hilko Hein reeds bereid gevonden om dan te willen toetreden tot het 
hoofdbestuur. Met de heer Hein zetten we dan een zelfde traject in zoals dat met mevrouw Bijlsma 
heeft plaatsgevonden.  
 
Over het jaar 2017 werd een financieel verlies geleden van € 2612,20. Besloten werd, aan de 
penningmeester décharge te verlenen over 2017. Voorts werd besloten, de begroting voor 2018 goed te 
keuren overeenstemmend met het ontwerp. 
 
Het financiële verslag en jaarverslag secretariaat werden goedgekeurd. 
 
Jaarlijkse Kampioensschapsclubmatch 2018 te Beusichem 
Deze werd gehouden op 28 oktober 2018 te Beusichem. De 54 ingeschreven honden werden dit keer 
(voor het eerst sinds vele jaren) gekeurd door een buitenlandse keurmeester, t.w. de heer Hans 
Wiebauer uit Duitsland. Een zgn. “oude rot in het vak”! 
              1 



Beste langhaar (BOB) – en daarmee clubwinnaar 2018 - en Best In Show (BIS) is geworden de reu Hector 
vom Baronenschloss van de familie Mayer uit Duitsland. 
Beste korthaar (BOB) – en daarmee clubwinnaar 2018 – de teef Nova’s Star v.h. Borgerbos van Yvonne 
Bijlsma en Sylvain en Lorraine Stijnen-Berben. 
 
Jonge Honden-  en Veteranendag 
De Jonge Hondendag- & Veteranendag vond plaats op 22 april 2018. Wij mochten ons verheugen over 
39 ingeschreven pups en jonge honden en helaas maar 3 veteranen. De ingeschreven honden werden 
dit jaar gekeurd door vier dames, t.w. Yessica Sam-Sin, Margit Kortleve-Prins, Carla Dusseldorp en 
Renate Chiodi. Afwisselend werd door elke dame gekeurd of een keurverslag geschreven. Reden hiertoe 
was het feit dat de vier dames deel uitmaakten van de kandidaat keurmeesters die later in 2018 het 
rasexamen zouden afleggen. 
Beste jonge hond werd de langhaar teef Reyer-Friends Oprah, in het bezit van ons lid uit België de heer 
Benny van Schepdael. Beste veteraan werd de langhaar teef Nilay v.d. Geerdohof, in bezit van mevrouw 
Constance Sporbeck. 
              
Commissie fokkerij administratie 
De commissie heeft 2 aankeuringen georganiseerd. Op 22 april tijdens de jonge honden- en 
veteranendag in Beusichem. Hier werden 6 Sint Bernards aangekeurd, 5 werden goedgekeurd en 1 hond 
werd afgekeurd door de heer John Wauben. Op 28 oktober werd er, eveneens in Beusichem, een 
aankeuring georganiseerd. Hier werden 5 Sint Bernards goedgekeurd door mevrouw Maria Kuster. 
In het jaar 2018 kwamen 19 dekmeldingen binnen en werden 12 nesten geboren. Uit deze 12 nesten 
werden 84 pups geboren, verdeeld over 48 reuen en 36 teven. 
Verder werden er, voor zover ons bekend, 2 teven gedekt buiten het VFR. Van deze 2 nesten is ons geen 
aantal geboren pups bekend. 
Ook kon onze vereniging gelukkig 4 oudere honden herplaatsen en door het contact met de asiels 
werden van daaruit nog eens 3 honden aangeboden.  
Door de tomeloze inzet van mevrouw Tonny de Brouwer konden al deze honden herplaatst worden. In 
elk geval, namens alle Sint Bernards die een nieuw baasje zochten en namens alle fokkers binnen onze 
vereniging, beste Tonny – wederom bedankt – voor je nooit aflatende inzet om op zoek te gaan naar 
een nieuw baasje voor de oudere honden en voor je inzet om de pups te bemiddelen. 
 
Rasexamen op zaterdag 22 september 2018 
Mede op verzoek van de Raad van Beheer organiseerde onze vereniging in 2018 een rasexamen voor 
kandidaat keurmeesters. Voor onze vereniging een organisatorisch zware taak maar ook een kostbare 
aangelegenheid waarbij wij gelukkig de helpende handen hadden van Maria Kuster en John Wauben, 
nogmaals dank hiervoor.  Beide keurmeesters waren door de Raad van Beheer aangewezen als 
examinatoren voor genoemd examen. We gingen het traject in met 13 kandidaten helaas haakte een 
deel van de mensen, om diverse redenen, tussentijds af. 
Er werden drie opleidingsavonden georganiseerd in Arnhem, de laatste avond was voor de kandidaten 
tevens het proefexamen. De eerder genoemde jonge honden- en veteranendag was een verplichte 
opleidingsdag voor de kandidaten vandaar ook het besluit om daar, eenmalig, vier keurmeesters te 
laten keuren. Op die manier hadden we gelijk vier schrijvers omdat men afwisselend keurde en schreef. 
Uiteindelijk deden acht kandidaten examen op 22 september 2018 in de sporthal te Woudrichem. Zes 
dames en heren deden volledig examen en twee dames mochten verkort examen doen.  
Aan het einde van de dag bleek dat er helaas vijf kandidaten niet geslaagd waren, heel jammer. Drie 
dames slaagden voor ons ras en vanaf deze plek nogmaals onze gelukwensen. 
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Wij mogen hier zeker niet vergeten alle deelnemers met honden nogmaals te bedanken. Tijdens het 
proefexamen waren 6 Sint Bernards aanwezig en tijdens het rasexamen 8 Sint Bernards. Voor deze 
mensen en Sintjes was het een lange avond en een nog langere dag, nogmaals bedankt hiervoor. 
 
De jaarprijzen van 2018 
KHR Nikan v.h. Borgerbos, in bezit van Yvonne Bijlsma & Willem Harms 
KHT Toscany Wielkopolski Bernardyn, in bezit van Diane Drenthen-Westerhoff en Shannon Korte 
LHR Reyer-Friends Maestro, in bezit van Wout en Helma Dijksman 
LHT Reyer-Friends Oprah, in bezit van Benny Van Schepdael 
 
Beste jeugdhond, Reyer-Friends Onana in bezit van Wout en Helma Dijksman 
 
De kennelprijs 2018 
De kennelprijs 2018 werd gewonnen door de kennel: Reyer-Friends, eigenaren Wout en Helma 
Dijksman. 
 
In 2018 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              3  


