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Zoetermeer, 13 april 2021 

 

 

 

Betreft: Jaarverslagen bestuur en werkgroepen 2021 

 

 

Beste leden, gezinsleden, abonnees en/of genodigden, 

Het verenigingsjaar 2021 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



 

 

Siberian Husky Klub voor Nederland Pagina 2 van 11  
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Secretaris 

 

Het bestuur, bestaande uit Bartjan Nieuwerf, Carel Glastra, Ineke Groen, Celine de Lang en Adry 

Voorbach, is 10  keer bij elkaar gekomen, of heeft digitaal vergaderd, te weten op 5-1, 16-2, 30-3, 11-5, 

25-5, 22-6, 22-7, 6-9, 19-10 en 30-11. 

Tijdens die 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 27 juli in Woudenberg waren 13 leden aanwezig.  

Naar aanleiding van de jaarverslagen van de bestuursleden worden er opmerkingen en en vragen 

gesteld.  

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

tevredenheid kunnen beantwoorden. We besluiten, dat het bestuur nog niet gedechargeerd wordt voor 

het jaar 2020, omdat er slecht één kascontrolelid de boeken heeft. Bekeken.  

Tijdens de bestuursverkiezing is Celine de Lang-Markus met algemene stemmen 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 is in 2021 weer een evenementen georganiseerd, en wel de Jonge Honden- en Veteranendag op 25 

september. Er waren 54 honden ingeschreven. 

 

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 

 

De vereniging komt weer een beetje tot leven. Waren de afgelopen jaren erg marginaal qua activiteiten, 
afgelopen jaar is een druk jaar geweest. Ondanks dat de corona epidemie er was, weg ging, weer terug 
kwam en hopelijk nu weg blijft, hebben we als vereniging een heleboel kunnen doen. Zo hebben we in 
september vorig jaar een grote opkomst gehad bij de jonge honden- & veteranendag en hebben we 
april dit jaar weer een KCM kunnen organiseren. Helaas moesten we de wandeling in januari annuleren 
i.v.m. de corona opleving. 
 
Naast deze evenementen hebben we ook (eindelijk) het Blauwe Boekje uitgegeven en is de website 
onder de motorkap geheel vernieuwd. We hebben een druk bezocht fokkersoverleg gehad, de laatste 
keer dat die georganiseerd werd was in 2014.  
 
Dit zijn allemaal zichtbare activiteiten, echter achter de schermen is ook veel gebeurd. Zo wordt er 
momenteel hard gewerkt aan het komende seminar, de dagelijkse zaken met betrekking tot de Raad 
van Beheer etc., etc. 
 
Een onderwerp waar we als bestuur erg druk mee bezig zijn geweest is de aanvraag tot een donatie voor 
een onderzoek naar overbeet. Dit onderwerp speelde al in de vorige periode, zoals we op de ALV van 
2021 medegedeeld hebben. Als bestuur hebben we besloten hier geen gevolg aan te geven (in lijn met 
de richting die de leden tijdens de ALV 2021 aangeven hebben). Dit besluit is niet bij iedereen goed 
gevallen met als gevolg o.a. één lid gemeend heeft een donatie af te moeten dwingen via zijn 
rechtsbijstandsverzekering.  
 
Met name deze laatste gang van zaken is bijzonder. Een vereniging is een organisatie met een 
gezamenlijk belang, iets dat je samen doet. Het bestuur van een vereniging is gekozen uit en door de 
leden om hen voor een bepaalde periode te vertegenwoordigen en hebben daarmee het vertrouwen 
gekregen van diezelfde leden om de belangen van de vereniging te behartigen. Des te bijzonderder is 
het, wanneer leden proberen zaken af te dwingen, ondanks dat een eerdere ALV al richting bepaald 
heeft. In het geval dat iemand het niet eens is met een besluit van het bestuur, voorzien de statuten en 
het reglement in oplossingen en kan het verschil in standpunt besproken en uitgesproken worden. In 
het geval dat er geprobeerd wordt zaken af te dwingen via juristen en er gesommeerd wordt 
bijvoorbeeld een donatie te doen en persoonsgegevens van leden aan te leveren, is er geen sprake meer 
van samenwerken, dan wordt de vereniging van binnenuit gesaboteerd. Helaas is dat nu wel de situatie 
waar we als vereniging mee geconfronteerd worden. 
 
Het mag duidelijk zijn dat we als bestuur erg druk zijn geweest het afgelopen jaar. Als bestuur zitten we 
dan ook redelijk aan de grens van wat we kunnen doen, het is immers vrijwilligerswerk dat we erbij 
doen. Het is tijd die we graag in de vereniging steken, echter het begint nu echt teveel  en te intensief te 
worden. Het moet ook leuk blijven. We hebben als vereniging rond de 140 leden, op dit moment zijn er 
drie redactieleden en vijf bestuursleden actief en we hebben jullie hulp nodig. We hebben jullie hulp 
nodig in het bestuur, in de redactie en als vrijwilliger bij evenementen. 
 
Hoe vervelend dat afgelopen drie alinea’s ook lijken, het staat in de schaduw van het overlijden van 
Durk van de Polder. Vanuit de vereniging hebben we vanzelfsprekend onze condoleances overgebracht. 
 
Bartjan Nieuwerf 
  



 

 

Siberian Husky Klub voor Nederland Pagina 5 van 11  

 

Penningmeester 

 

Beste leden, gezinsleden en abonnees, 

 

Verenigingsjaar 2021 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,-. De 

opbrengst vanuit de leden bleef redelijk stabiel. Uiteraard zijn er naast de opbrengsten van contributies 

voor het lidmaatschap ook inkomsten uit advertenties en kennelvermeldingen. In 2021 zijn meer 

inkomsten gegenereerd uit advertenties. 

Clubblad 

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

clubblad Siberian Nieuws. In het jaar 2021 zijn de kosten van het clubblad weer gestegen, zoals 

verwacht. Hoewel de periodieke (tijdelijke) kosten lager waren, zijn de werkelijke kosten afgerekend 

met de betaalde voorschotten. Dit is eerdere jaren ook benoemd en verwerkt in de administratie. 

Gezien de gestegen prijzen tijdens de coronapandemie zijn de kosten dan ook niet exorbitant hoog. Bij 

de laatste editie van 2021 zijn de verzendkosten iets hoger door de toevoeging van (bij de meeste 

pakketten) het blauwe boekje. 

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

gedacht worden aan een kostenpost van minstens € 3.800,-. Dit is bijna 70% 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 (welke in het jaar 2021 als tegoed opgenomen is), 

automatiseringskosten maar ook aan bijv. bankkosten. Deze vormen samen bijna € 1.500 (28% 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. Er zou 

gedacht kunnen worden om deze bijdrage te verhogen vanaf het jaar 2023. 

 

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 (118) 14 (15) 12 (14) 

Opzegging - (-) 16 (10) 3 (1) 4 (2) 

         

Aanmelding - (-) 10 (10) 1 (-) 1 (-) 

31 december 3 (3) 112 (118) 12 (14) 9 (12) 

 

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, overleden zijn, 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 2022 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 2021 is het clubblad 4 maal, medio april, juni, september en december, uitgekomen. In het 

jaar 2020 is het blad voor ongeveer 98% in kleur uitgebracht. Enkele pagina’s worden niet in kleur 

afgedrukt om alsnog kosten te besparen. 

 

In het jaar 2021 heeft de redactie, bestaande uit Adry Voorbach, Maaike Glastra- ZInn, Marjolein 

Martius en  Nies Heeringa- Haker,  haar best gedaan om weer leuke, relevante en opmerkelijk artikelen 

te verzorgen. 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/weer 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 2021 in totaal zeven nieuwsbrieven verzonden. 

03/12/2021 - SNB 2021-VII | Funfotowedstrijd, wandeling en seminar 

23/11/2021 - SNB 2021-VI | Funfotowedstrijd en wandeling 

31/08/2021 - SNB 2021-V | JHVD 2021 

02/08/2021 - SNB 2021-IV | JHVD | Cataract | Nieuw bestuurslid | Fotofunwedstrijd 

21/06/2021 - SNB 2021-II | AV 27 juni 2021 

27/05/2021 - SNB 2021-II | AV 27 juni 2021 

02/03/2021 - SNB 2021-I | Bestuursleden en agenda 

 

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

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

uitgevoerd en helaas is het huidige thema niet meer geschikt. Daarom was het de bedoeling om de 
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website in een nieuw jasje te steken. Een jasje dat de komende jaren weer perfect past. Deze stappen 

zijn gezet eind 2021. De website heeft een nieuw jasje en moet nog voorzien worden van alle “oude” 

informatie. Daarnaast is dat ook het geschikte moment om de (niet aangeleverde) informatie van 

fokkers te herzien. Inbreng voor de website is altijd welkom, zo ook voor ondersteuning hiervan. 

 

 

Sociale media 

De fanpagina van de SHKN op facebook is een informatiebron voor leden en niet-leden. In 2021 zijn 

meer dan 120 nieuwe “vind ik leuks” toegevoegd op Facebook en zijn er 18 nieuwe volgers op 

Instagram. Het aantal bezoeken aan de Facebook pagina is nagenoeg gelijk aan vorig jaar (1.434) en het 

aantal bezoeken van Instagramgebruiker sis gegroeid met 28% tot 170. Als laatste is ook het bereik op 

beide kanalen gestegen. 

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 2021 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 ik hen erop wijzen, 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 2021 twee Siberian Husky’s aangeboden gekregen om bij herplaatsen te 
bemiddelen.  

 

Er zijn verschillende aanvragen geweest voor huskypuppy’s. Die heb ik doorgestuurd naar degene, die 
op dat moment pups had. En daarnaast geef ik ook alle ‘erkende’ fokkers door, zodat de aspirant-kopers 
zelf een keuze kunnen maken.  

Intussen hebben we een standaardbrief gemaakt m.b.t.. het aanschaffen van een Siberian. Er zijn 
natuurlijk nogal wat moeilijkheden te overwinnen, voor je je helemaal geeft aan de Siberische valkuil. 

 

Tijdens de afgelopen coronatijd waren er veel aanvragen voor een Siberian Husky van mensen, die 
totaal geen beeld hebben van de behoeften van ons ras. We proberen altijd duidelijk uit te leggen, dat 
het niet zomaar een hond is. 

Tevens vertel ik altijd, dat de website van de SHKN geraadpleegd kan worden voor veel meer informatie 
over de Siberian Husky. 

 

 

Adry Voorbach 
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Werkgroep Fokkerij 

 

Het volgende is te melden over de fokkerij in 2021. 

Van de Raad ontvangen we de uitslagen van de Hirschfeldstichting niet meer. 

We moeten nu zelf op hun site nakijken of honden wel of niet medisch onderzocht zijn. Helaas is dat nog 
niet gelukt. 

De aantallen die hieronder genoemd worden, zijn van leden en niet-leden, die zo vriendelijk zijn 
geweest om hun uitslagen naar mij te mailen. 

Er zijn 15 honden onderzocht op HD. Alle honden hebben de uitslag HD-A gekregen.  

Tevens zijn 3 honden hiervan ook op elleboogdysplasie onderzocht. Alledrie hebben geen afwijking. Dit 
onderzoek in niet verplicht. 

 

Voor het ECVO oogonderzoek hebben 28 honden zich laten onderzoeken.  

Bij het onderzoek naar Irido Corneale Hoek Abnormaliteit ICAA (voorheen Ligamentum Pectinatum 
abnormaliteit) kregen 3 honden ‘geringe’ afwijking en 5 ‘middelmatig’ als uitslag gemeld. Bij 7 honden 
werd geen onderzoek met de gonioscopie gedaan. Dat kan zijn, omdat die honden al een uitslag 
hebben, of de fokkers vinden het niet belangrijk om dit te laten onderzoeken. 

 

Er zijn 13 nesten Siberian Husky’s geboren met in totaal 74 pups: 30 reuen en 44 teven, gemiddeld 5.7 
pup per nest. Zorgelijk is dat drie (vorig jaar 10) van die 13 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. 

Al deze fokkers zijn lid van de SHKN.  

Sommige nesten zijn met foto’s op de site geplaatst. 

 

Eind 2021 hadden we 12 fokkers die fokken volgens de regels van de Raad van Beheer en de SHKN. Een 
is er in de loop van het jaar van de lijst afgegaan en twee zijn er dit jaar nieuw bijgekomen. 

 

Ineke Groen, Adry Voorbach 
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Werkgroep Evenementen 

 

Helaas was het begin 2021, hoewel er wel dingen gepland stonden, door de onzekerheden niet mogelijk 
een evenement te organiseren. Toen gedurende het jaar duidelijk werd dat medio september 
versoepelingen mogelijk zouden zijn, zijn voorbereidingen getroffen voor het organiseren van de Jonge 
Honden en Veteranendag. Dit gaf de voorkeur omdat er nog onzekerheden waren over de exacte 
mogelijkheden tijdens deze dag en het feit dat er door het annuleren eerder honden snel “te oud” 
zouden zijn om nog deel te kunnen nemen. 

Op 25 september werd deze dag gehouden. 
Er waren 54 inschrijvingen: 40 pups c.q jonge honden en 14 veteranen. 
De keurmeester was Wilma Hell-Frijters. Ze nam voor elke hond ruim de tijd. 
Na vele malen heen en weer lopen, koos ze uiteindelijk voor Ukitawa Itan Bayani van fokkers/eigenaars 
Dennis en Miranda Coenen als Beste Hond. 

De beste veteraan werd Eros van Bartjan en Trudi Nieuwerf gekozen.. 

We kijken terug op een mooie, zonnige en positieve dag. 

 

Carel Glastra, Maaike Glastra, Ineke Groen  en Celine de Lang. 


