
 

 

Jaarverslag secretariaat 2019 Hollandsche Sint Bernard Club 
 
Bestuurssamenstelling per 1 januari 2019 
Voorzitter: de heer Nol van de Ven 
Secretaris: mevrouw Myriam Nelissen-Franssen 
Penningmeester:  de heer Jan Hustinx 
2e secretaris: mevrouw Yvonne Bijlsma 
2e penningmeester/ ledenadministratie: mevrouw Thea Bouwman-Boere 
Bestuurslid ad interim: de heer Hilko Hein 
Half juli 2019 heeft mevrouw Yvonne Bijlsma, om persoonlijke redenen, per direct haar bestuursfunctie 
ter beschikking gesteld. 
 
Leden aantal 
Leden aantal per 31 december 2019: 302 leden incl. 36 aspirant leden en 35 gezinsleden. 
  
Van ons heen gegaan 
In 2019 hebben we helaas afscheid moeten nemen van mevrouw An Eijbersen-Schel. An was al tientallen 
jaren een van onze trouwe leden en in het verleden was An samen met haar man, ook heel actief binnen 
District Oost.  
 
Algemene ledenvergadering 
In 2019 werd de algemene ledenvergadering gehouden op 10 maart in de kantine van de Apeldoornse 
Kynologenclub te Apeldoorn. Aanwezig waren 32 stemgerechtigde leden, geen introducees. 
 
De heer Nol van de Ven had helaas te kennen gegeven zijn voorzitterschap neer te willen leggen. 
Tussentijds had het bestuur de heer Hilko Hein bereid gevonden dit op de schouders te gaan nemen en 
Hilko heeft dan ook geruime periode ad interim “meegelopen” in het bestuur. 
Tijdens deze ALV moesten we dan ook afscheid nemen van “onze Nol”, er was een leuke en mooie 
speech voorbereid en we namen afscheid met een kleine attentie en een bos bloemen. Nol van de Ven 
had wel toegezegd beschikbaar te blijven als adviseur (juridische kwesties) voor onze vereniging. 
Hilko Hein werd gekozen tot voorzitter van onze vereniging met 22 stemmen voor en 10 stemmen tegen. 
Reglementair aftreden waren de dames Thea Bouwman-Boere en Myriam Nelissen-Franssen. Beide 
dames werden herkozen met respectievelijk 32 stemmen voor en 30 stemmen voor, 2 blanco. 
 
Over het jaar 2018 werd een financieel verlies geleden van € 2.637,31 Besloten werd, aan de 
penningmeester décharge te verlenen over 2018. Voorts werd besloten de begroting voor 2019 goed te 
keuren overeenstemmend met het ontwerp. 
 
Het financiële verslag en jaarverslag secretariaat werden goedgekeurd. 
 
Jaarlijkse Kampioenschapsclubmatch 2019 te Beusichem 
Deze werd gehouden op 27 oktober 2019 te Beusichem. Jammer genoeg werden er maar weinig honden 
ingeschreven en dat bij een Zwitserse raskeurmeester, gekozen door de algemene ledenvergadering! 
De 38 honden (komende uit maar liefst zes verschillende landen) werden gekeurd door mevrouw 
Christine Wiederkehr-Widmer uit Zwitserland, een dame die reeds meer dan 50 jaar tussen de Sint 
Bernards leeft. 
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Beste korthaar (BOB) – en daarmee clubwinnaar 2019 – en Best In Show (BIS) is geworden de korthaar 
teef Kamp. After Danja’s Willow Hazel van Myriam Nelissen-Franssen en Shannon Korte. 
Beste langhaar (BOB) – en daarmee clubwinnaar 2019 – de reu Perley RIOS Saints van Nina Dolinsek uit 
Slovenië. 
 
Jonge Honden-  en Veteranendag 
De Jonge Honden- & Veteranendag vond plaats op 14 april 2019 met het mooie resultaat van 44 
ingeschreven honden. Van deze 44 honden deden er 4 mee bij de veteranen. 
Dit jaar werden de ingeschreven honden gekeurd door de dames Rita Breesch (uit België) en Mirjam 
Winkens (een van de drie geslaagde “nieuwe” keurmeesters) uit Nederland. 
Beste jonge hond werd de korthaar reu Reyer-Friends Onana, in het bezit van Wout en Helma Dijksman. 
Beste veteraan werd de, bijna 9-jarige, langhaar reu Baroquimo’s El Paso de Robles van René Hendriks 
en Anita Evers uit Groesbeek. 
 
De gezondheid van de Sint Bernard 
Op 6 mei 2019 werd het bestuur geconfronteerd met het feit dat het programma Kassa een item zou 
uitzenden over falend beleid van fokkers, de H.S.B.C. en de Raad van Beheer. Dit alles bij het 
terugdringen van epilepsie bij ons ras. De uitzending heeft plaatsgevonden op 11 mei 2019. Alle leden 
van onze vereniging werden, voorafgaand aan de uitzending, per brief hiervan op de hoogte gesteld. Na 
overleg met verschillende juridische adviseurs is besloten niet aanwezig te zijn bij de uitzending. 
Naar aanleiding van dit hele gebeuren is een afvaardiging van het bestuur tweemaal bijeengekomen in 
Utrecht. Dit samen met afgevaardigden van de Raad van Beheer, het ECGG, de heer P. Mandigers en de 
voorzitter van de NSBCvLeF. 
Er zijn, in het rapport van Dier en Recht, opsommingen die kloppen maar zeker niet allemaal. Er wordt 
een beeld geschept dat verschillende gevallen van epilepsie voorkomen hadden kunnen worden en dat is 
onterecht. Wanneer je alles van tevoren weet kom je ook met een dubbeltje de wereld rond. 
De H.S.B.C. is nog altijd bezig om het VFR aan te passen, en het epilepsieverhaal wordt hier zeker in 
meegenomen. 
              
Commissie fokkerij administratie 
Nadat half juli 2019 mevrouw Yvonne Bijlsma besloot haar functie ter beschikking te stellen werd het 
secretariaat van de fokkerij administratie overgenomen door de heer Hilko Hein. 
De commissie heeft 2 aankeuringen georganiseerd. Op 14 april 2019 tijdens de Jonge Honden- & 
Veteranendag in Beusichem. Hier werden 9 Sint Bernards aangekeurd en goedgekeurd door mevrouw 
Maria Kuster. Op 27 oktober 2019 werd er, eveneens in Beusichem, een aankeuring georganiseerd. Hier 
werden 3 Sint Bernards aangekeurd en goedgekeurd door mevrouw Maria Kuster. 
Met betrekking tot het jaar 2019 kwamen er 6 dekmeldingen binnen, waaronder 1 van een buitenlandse 
teef, en werden 5 nesten * geboren. Uit deze 5 nesten werden 34 pups geboren, verdeeld over 16 reuen 
en 18 teven. 
* Hierin zijn de pups die geboren werden/moeten worden in 2020, niet meegenomen! 
Verder werd er, voor zover ons bekend, 1 teef gedekt buiten het VFR. Deze teef kreeg 10 pups, verdeeld 
over 4 reuen en 6 teven. 
Door de nooit aflatende inzet van mevrouw Tonny de Brouwer konden er weer 3 honden herplaatst 
worden en door het contact met de asiels werden van daaruit nog eens 5 honden aangeboden. Voor 4 
van deze 5 honden is er inmiddels ook een nieuw tehuis gevonden. 
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Vanaf deze plek, namens alle Sint Bernards die een nieuw baasje zochten, en namens alle fokkers binnen 
onze vereniging, beste Tonny – wederom bedankt – voor je tomeloze inzet om elke keer opnieuw, weer 
op zoek te gaan naar een nieuwe baas en uiteraard ook voor je inzet om de pups te bemiddelen. 
 
De jaar- en kennelprijswinnaar(s) van 2019 
KHR Nikan v.h. Borgerbos, in bezit van Yvonne Bijlsma & Willem Harms 
KHT After Danja’s Willow Hazel, in bezit van Shannon Korte en Myriam Nelissen-Franssen 
LHR Al Dino od Mikija, in bezit van Henk Renes 
LHT Amy Adèle od Mikija, in bezit van Henk Renes 
 
Beste jeugdhond, Al Dino od Mikija in bezit van Henk Renes 
 
De kennelprijs 2019 
De kennelprijs 2019 werd gewonnen door de kennel: v.h. Borgerbos van Yvonne Bijlsma en Willem 
Harms. 
 
In 2019 werden er 5 HB-vergaderingen gehouden, 1 x vergaderde het bestuur met de districten, 
redactie, PR en beheerder website en 3 x werd er een fokkersbijeenkomst gehouden. Deze laatste 1 x 
met voorafgaand een interessante lezing over genetische diversiteit. 
 
 
Hilko Hein, voorzitter       
 
Myriam Nelissen-Franssen, secretaris 
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