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Zoetermeer, 26 mei 2021 

 

 

 

Betreft: Jaarverslagen bestuur en werkgroepen 2020 

 

 

Beste leden, gezinsleden, abonnees en/of genodigden, 

Het verenigingsjaar 2020 is reeds verlopen. De bestuursleden en werkgroepen / commissies hebben een 

jaarverslag opgesteld. In deze jaarverslagen wordt kort weergegeven welke onderwerpen het jaar 

voortgekomen zijn en / of behandeld zijn. 

Deze jaarverslagen worden, in tegenstelling tot het verleden niet meer voorgedragen tijdens, maar ter 

inzage beschikbaar gesteld, voorafgaand aan  de algemene ledenvergadering. 

 

In deze bundel treft u de jaarverslagen aan van: 

Secretaris 3 

Voorzitter 4 

Penningmeester 5 

Ledenadministratie 6 

Redactie / Public Relations 7 

Werkgroep Advisering 9 

Werkgroep Fokkerij 10 

Werkgroep Evenementen 11 

 

U wordt in de gelegenheid gesteld tijdens de vergadering eventueel vragen te stellen over deze 

jaarverslagen. De bestuursleden en of leden van de werkgroepen zijn uiteraard altijd bereid voor 

toelichting. 

 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur
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Secretaris 

 

Het bestuur, bestaande uit Carel Glastra, Ineke Groen, Wim Brands, Anja van Suntenmaartensdijk, Adry 

Voorbach en (per 13 september ook) Bartjan Nieuwerf is 3 keer bij elkaar gekomen, of heeft digitaal 

vergaderd, te weten op 22 juli, 22 september en 12 december. Daarvoor heeft de secretaris op 18 maart 

digitaal agendapunten doorgestuurd, waarop alle bestuursleden gereageerd hebben. Tijdens de 

vergaderingen werden vaak dezelfde punten besproken, zoals de communicatie, jaarplan, 

fokaangelegenheden, de financiën, Blauwe Boekje, de SN en de site, voorbereiding evenementen. 

 

Tijdens die Algemene Vergadering op 13 september in Woudenberg waren 16 leden aanwezig.  

Naar aanleiding van de jaarverslagen van de bestuursleden wordt er een opmerking gemaakt. Waarom 

komt er van de voorstellen zo weinig van de grond. Is er wel genoeg connectie tussen bestuur en leden? 

Het financieel verslag is uitgebreid aan de orde geweest en de penningmeester heeft alle vragen naar 

tevredenheid kunnen beantwoorden.  

Tijdens de bestuursverkiezing is Adry Voorbach per acclamatie herkozen. Later tijdens de ALV heeft 

Bartjan Nieuwerf zich kandidaat voorzitter gesteld. Met overgrote meerderheid is hij gekozen. 

Leden van het bestuur hebben ook vergaderingen van de Raad van Beheer, Rasgroep 5 en de Stichting 

Keesachtigen en Poolhonden bijgewoond, al dan niet online. 

 

Er zijn in 2020 verder geen evenementen georganiseerd, omdat we door de coronamaatregelen geen 

mogelijkheid zagen om die te organiseren.  

 

Onder leiding van Maaike Glastra- Zinn is Siberian Nieuws vier maal verschenen. 

 

Hiermee voldoet de secretaris aan de verplichting jaarlijks een verslag samen te stellen omtrent de 

toestand van de vereniging, hetwelk na goedkeuring door het bestuur in de algemene vergadering aan 

de orde wordt gesteld. 

 
Adry Voorbach  
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Voorzitter 

 

Het is een bijzonder jaar geweest. We merken dat in het dagelijks leven o.a. met de beperkingen i.v.m. 

Corona. De SHKN merkt dat natuurlijk ook. Clubactiviteiten kunnen geen doorgang vinden, 

vergaderingen vinden online plaats en real-life ontmoetingen komen bijna niet meer voor. 

 

Dat wil niet zeggen dat er in het bestuur alleen maar stil gezeten is. In september ben ik gestart als 

voorzitter. In de tussentijd heeft het bestuur gewerkt aan jaarplannen zodat vooraf duidelijk is wat de 

verschillende werkgroepen van plan zijn. Bij het maken van deze plannen zijn we er van uit gegaan dat 

activiteiten doorgang kunnen vinden. Je kan ze maar op de plank hebben liggen. Het is immers makkelijk 

activiteiten te schrappen als gevolg van coronabeperkingen. Deze plannen zijn tevens de basis voor de 

begroting voor komend jaar.  

 

Binnen het bestuur hebben er ook wat veranderingen plaats gevonden. Zo heeft Anja om persoonlijke 

redenen bedankt voor haar positie als Algemeen Bestuurslid en is Wim gestopt i.v.m. tijdgebrek als 

gevolg van een nieuwe baan. Beide nogmaals bedankt voor de tijd en energie die ze in de SHKN hebben 

willen steken. Het gevolg is wel dat het bestuur momenteel twee vacatures heeft. Hiermee komen we in 

een lastig parket aangezien we statutair 5 bestuursleden nodig hebben om besluiten te nemen. 

 

Een ander aspect is waar we mee bezig geweest zijn is een gedragscode voor bestuursleden. In deze tijd 
van snelle communicatie en interactie door middel van ‘social media’ blijkt dat niet alles zomaar 
geschreven en gezegd kan worden. Aangezien bestuursleden een voorbeeldfunctie hebben en een 
visitekaartje van de verenging zijn, is een gedragscode voor hen opgesteld. 

 

Bartjan Nieuwerf 
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Penningmeester 

 

Beste leden, gezinsleden en abonnees, 

 

Verenigingsjaar 2020 is afgerond en de kascommissie is gevraagd de boeken te controleren. Alvast in 

voorbereiding van de afronding van de jaarrekening en de daarbij goedkeuring van de kascommissie wil 

ik graag enkele kleine punten toelichten: 

 

Opbrengsten 

De laatste jaren blijft een trend zichtbaar van een teruglopend ledenaantal. Dit heeft de laatste jaren 

(2017 – 2020) gezorgd voor een daling van  gemiddeld 8%. Dit komt grofweg neer op een € 1.000,- 

minder inkomsten uit regulieren ledenbijdragen. Uiteraard zijn er naast de opbrengsten van contributies 

voor het lidmaatschap ook inkomsten uit advertenties en kennelvermeldingen. 

Hierbij is de eenmalige contributiekorting van 2/3 van het contributiebedrag in 2019 niet meegenomen. 

 

Clubblad 

De grootste kostenpost, naast eventuele evenementen, zijn de kosten voor het uitbrengen van het 

clubblad Siberian Nieuws. Vanwege een lopend contract met de huidige aanbieder is hierdoor jarenlang 

een vast bedrag per kwartaal betaald. Hierbij is na afloop van de eerste contractsperiode opnieuw een 

bedrag afgesproken. Helaas bleek achteraf dat, met name in 2019, deze kosten niet gemaakt, maar wel 

betaald, werden. Na onderhandeling is, als uitzondering, een afspraak gemaakt waarbij het opbouwen 

van het budget gestaakt wordt en daardoor de werkelijke kosten in mindering gebracht en verrekend 

worden met het openstaande budget. 

Hoewel de redactie rekening houdt met de kosten die het uitbrengen met zich meenemen moet jaarlijks 

gedacht worden aan een kostenpost van minstens € 2.200,-. Dit is bijna 50% van de ledeninkomsten 

 

Vaste lasten 

De vaste lasten zijn geredelijk in lijn der verwachting gebleven. Hier moet gedacht worden aan kosten 

voor verzekeringen, afdracht Raad van Beheer, automatiseringskosten maar ook aan bijv. bankkosten. 

Deze vormen samen bijna € 1.500 (26% van de inkomsten). 

Ook is gebleken dat de bankkosten steeds verder toenemen. Wanneer we hier de bijdrage voor geen 

automatische incasso bij in mindering brengen, dan zijn de bankkosten niet meer volledig gedekt. 

 

Wanneer een lid meer informatie wil over de boeken van de vereniging geef ik graag tekst en uitleg. 

 

Afsluitend met een vriendelijke groet, 

 

Carel Glastra  
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Ledenadministratie 

 

Beste leden, gezinsleden en abonnees, 

 

Onderstaand een korte weergave van het ledenverloop per categorie: 

 

Mutatie naar categorie
1
 E  L  G  A  

1 januari 3 (3) 118 (124) 15 (14) 14 (14) 

Opzegging - (-) 10 (14) 1 (1) 2 (-) 

         

Aanmelding - (-) 10 (4) - (2) - (-) 

31 december 3 (3) 118 (118) 14 (15) 12 (14) 

 

Gelukkig heeft de vereniging de afgelopen jaren weer enkele nieuwe leden mogen verwelkomen. Helaas 

zijn er ook leden die het lidmaatschap aangaan/cadeau krijgen bij de aanschaf van een pup. Hierdoor 

kan ook het aantal opzeggingen (in hetzelfde jaar of het volgende jaar) beïnvloed worden. Daarnaast 

hebben wij afscheid moeten nemen van enkele leden die opgezegd hebben, dan wel vervallen verklaard 

zijn door het niet nakomen van hun contributieverplichtingen. 

 

Rekening houdend met een positieve continuïteit voor de vereniging, hoop ik dat er in 2021 nieuwe 

leden zich aanmelden, minder leden hun lidmaatschap besluiten te beëindigen. Helaas zijn reeds al 

enkele opzeggingen ontvangen. Gelukkig hebben we ook enkele aanmeldingen mogen ontvangen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Carel Glastra 

                                                   

1 E: Erelid, L: Lid, G: Gezinslid, A: Abonnee 
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Redactie / Public Relations 

 

De redactie verzorgt o.a. de periodieke uitgave van het verenigingsblad, de Siberian Nieuws, en draagt bij in 
de publicatie van nieuwsbrieven. 

 

Siberian Nieuws - Het clubblad van de SHKN 

In het jaar 2020 is het clubblad 4 maal, medio april, juni, september en december, uitgekomen. In het 

jaar 2020 is het blad voor ongeveer 95% in kleur uitgebracht. Enkele pagina’s worden niet in kleur 

afgedrukt om alsnog kosten te besparen.  

In het jaar 2020 heeft de redactie, naast de bijdrage van Adry Voorbach en Nies Heeringa- Haker, ook 

steun ontvangen van Marjolein Martius. Het  gebruikelijke aanleveren van artikelen wordt door deze 

dames geleid. De redactie heeft in het afgelopen jaar ook actiever leden benaderd om artikelen aan te 

leveren en zo zijn er ook nieuwe/oude onderwerpen gekomen. Zo zijn leden benaderd om zich voor te 

stellen, fokkers benaderd om meer kennis mee te maken, oudere honden in het zonnetje gezet en heeft 

de redactie nog meer ideeën opgedaan. Wij danken de mensen die sporadisch of geregeld kopij 

aanleveren voor het clubblad. 

Naast de inhoud van het clubblad zorgt Maaike Glastra- Zinn dat alle artikelen samengevoegd worden 

en is er de laatste edities meer aandacht besteed aan de opmaak. 

De redactie doet haar uiterste best om elke editie weer een mooi blad te maken en dit vergt haar veel 

tijd. Tijd die ook de redactie graag bekrachtigd ziet worden door het enthousiasme van de leden. 

 

 

Nieuwsbrief  

Er zijn in 2020 in totaal zeven nieuwsbrieven verzonden. 

April  KCM 2020, 

Augustus Algemene Ledenvergadering – vergaderstukken en lezing, 

Augustus Algemene Ledenvergadering en enquête, 

September Algemene Ledenvergadering,  

Oktober Online fotowedstrijd, 

November Online fotowedstrijd, 

November Overbeet en enquête, 

 

 

Website - De website is voor zowel leden- als niet leden een belangrijke informatiebron. 

De laatste bouw / vernieuwing van de website stamt uit 2016. Sinds dien zijn belangrijke updates 

uitgevoerd en helaas is het huidige thema niet meer geschikt. Daarom was het de bedoeling om de 

website in een nieuw jasje te steken. Een jasje dat de komen jaren weer perfect past. Daarnaast is dat 
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ook het geschikte moment om de (niet aangeleverde) informatie van fokkers te herzien.  

 

Sociale media 

De fanpagina van de SHKN op facebook is een informatiebron voor leden en niet-leden. In 2020 zijn 

meer dan 100 nieuwe “vind ik leuks” toegevoegd waarbij einde 2020 in totaal 1501 duimpjes waren. 

Ook op Instagram zijnde eerste stappen gezet.  

Op de sociale media worden voornamelijk evenementen en de verschijning van het clubblad geplaatst. 

 

Carel Glastra, Maaike Glastra- Zinn, Nies Heeringa- Haker, Marjolein Martius, Adry Voorbach 
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Werkgroep Advisering 

 

In het jaar 2020 zijn er vele mails en telefoontjes binnengekomen van mensen, die hun husky om 
persoonlijke redenen moesten wegdoen. 

 

De redenen dat mensen hun hond willen herplaatsen, zijn zeer uiteenlopend: gezondheid, scheiding, 
hond niet te handhaven, moeilijkheden met de buurt enz.  
Meestal moest de eigenaar er op gewezen worden, dat we slechts voor husky’s met stambomen kunnen 
bemiddelen, omdat we een rasvereniging zijn. 
Indien het wel om rashonden gaat, moeten de eigenaren verschillende formulieren aan de SHKN 
opsturen + betalen, voor we tot bemiddeling overgaan.  

 

De vereniging heeft in 2020 twee Siberian Husky’s aangeboden gekregen om bij herplaatsen te 
bemiddelen. Nadat ze enige weken in een pension gezeten hebben, zijn ze naar alle tevredenheid 
samen herplaatst. 

 

Het afgelopen jaar zijn er relatief veel aanvragen binnen gekomen bij de Werkgroep Fokkerij voor een 
pup. Dit liep uiteen van mensen die een pup wilden als waakhond tot een pup willen om mee te gaan 
fokken en dan ook eisten dat de pup blauwe ogen heeft.  
De Werkgroep Fokkerij heeft een standaardbrief gemaakt waarin de Siberian Husky beschreven wordt, 
welke karaktereigenschappen ze doorgaans hebben en waar ze van oorsprong voor gefokt zijn. Er werd 
ook geadviseerd om fokkers te bezoeken die bij de SHKN aangesloten zijn en om daar eerst eens in 
gesprek te gaan over een eventuele pup en het ras.  

Er werd sowieso doorgestuurd naar degene, die op dat moment pups had. En daarnaast werden ook alle 
‘erkende’ fokkers doorgegeven, zodat de aspirant-kopers zelf een keuze kunnen maken.  
Tevens werd altijd vermeld, dat de website van de SHKN geraadpleegd kan worden voor veel meer 
informatie over de Siberian Husky. 

 

Adry Voorbach 

 

Adry Voorbach 
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Werkgroep Fokkerij 

 

Het volgende is te melden over de fokkerij in 2020. 

Van de Raad ontvingen we de uitslagen van de Hirschfeldstichting.  

Er zijn 17 honden (evenveel als in 2019) onderzocht op HD. Alle honden hebben de uitslag HD-A 

gekregen. Voor het ECVO oogonderzoek hebben 28 honden zich laten onderzoeken. Bij 1 hond werd 

cataract gemeld, bij 1 cornea dystrofie en bij 1 distichiasis. 

Bij het onderzoek naar Irido Corneale Hoek Abnormaliteit ICAA (voorheen Ligamentum Pectinatum 

abnormaliteit) kregen 8 honden ‘geringe’ afwijking, 2 ‘middelmatig’ en 2 ‘ernstig’ als uitslag gemeld. Bij 

15 honden werd geen onderzoek met de gonioscopie gedaan. Dat kan zijn, dat die honden al een uitslag 

hebben, of de fokkers vinden het niet belangrijk om dit te laten onderzoeken. 

 

Er zijn 20 nesten Siberian Husky’s geboren met in totaal 102 pups: 54 reuen en 48 teven, gemiddeld 5.1 

pup per nest. Zorgelijk is dat tien van die 20 nesten niet volgens de regels van de vereniging zijn gefokt. 

Meestal ontbreken de medische uitslagen. Het VFR is door de Raad goedgekeurd en alle leden moeten 

zich hieraan houden. Hopelijk gaan die fokkers, die nu nog in gebreke zijn gebleven, toch voor de 

gezondheid van hun fokproducten en laten de ouderdieren eerst checken op erfelijke aandoeningen 

voor ermee gefokt gaat worden. Zeker, nu in het vervolg op de stamboom komt te staan of de pups 

volgens het VFR gefokt zijn. 

Drie van de fokkers zijn geen lid van de SHKN. Sommige nesten zijn met foto’s op de site geplaatst. 

 

Eind 2020 hadden we 15 fokkers die fokken volgens de regels van de Raad van Beheer en de SHKN. 

Twee zijn om verschillende redenen in de loop van het jaar van de lijst afgegaan en twee zijn er dit jaar 

nieuw bijgekomen. 

 

Zoals eerder aangegeven en tevens vermeld in SN, is de Raad van Beheer bezig met de invoering van 

een Normenmatrix. Iedere rasvereniging moet aangeven wat zij wel of niet opgenomen willen hebben in 

deze normenmatrix.  

De SHKN heeft ervoor gekozen in eerste instantie zo min mogelijk op te geven, daar je wel kunt 

aanvullen maar niets mag weghalen. Om die reden is er  gekozen om enkel het ECVO oogonderzoek op 

te laten nemen. Het voorstel is twee maal ingediend bij de Raad, in Februari 2020 en Maart 2020. Tot op 

heden is daar geen antwoord op gegeven. 

In het Rasgroep overleg van groep 5 is gevraagd om een verklaring. In de vergadering werd door de 

vertegenwoordiger van de Raad aangegeven dat dit niet de bedoeling is geweest en deze klacht door 

meer verenigingen is ingediend. De invoering van de normenmatrix is vooralsnog weer uitgesteld omdat 

er nog teveel bezwaren van en onduidelijkheden bij de verenigingen zijn. 

 

Ineke Groen- Brinks, Adry Voorbach 
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Werkgroep Evenementen 

 

Helaas zijn door de intrede van het coronavirus en de daarbij genomen maatregelen van de overheid 
meerdere evenementen niet door gegaan.  Voor het jaar 2020 stond naast de 
Kampioenschapsclubmatch en de Jonge Honden en Veteranendag ook weer een lezing op de planning. 
Alleen deze laatste is uiteindelijk door gegaan, tegelijk met de verplaatste algemene ledenvergadering. 

 

Tijdens deze lezing nam Ineke Goen- Brinks ons mee in de wereld van de poolhonden. Zo vlogen we 
terug in de tijd en bekeken we de ontstaansgeschiedenis van poolhonden/sledehonden waar de Siberian 
Husky bij de FCI onder valt. 

 

 

Carel Glastra 


