Jaarverslag secretariaat 2020 Hollandsche Sint Bernard Club
Bestuurssamenstelling per 1 januari 2020
Voorzitter: de heer Hilko Hein
Secretaris: mevrouw Myriam Nelissen-Franssen
Penningmeester: de heer Jan Hustinx
2e penningmeester/ ledenadministratie: mevrouw Thea Bouwman-Boere
2e secretaris: vacant
Leden aantal
Leden aantal per 31 december 2020: 282 leden incl. 12 aspirant leden en 36 gezinsleden.
Van ons heengegaan
In 2020 hebben we helaas afscheid moeten nemen van mevrouw Ineke Esselink-Prakke en van de
heer Cees Boor. Ineke Esselink-Prakke was al tientallen jaren lid van onze vereniging en zeker in de
beginperiode een heel actief lid. Ook Cees Boor was reeds enkele jaren lid en heeft vaker onze
clubdagen bezocht.
Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering die gepland was voor 15 maart 2020 moesten we helaas op 13 maart
annuleren vanwege het coronavirus. Er werd op dat moment besloten deze te verplaatsen naar een
latere datum in het jaar.
Uiteindelijk kon genoemde vergadering doorgaan op 13 september 2020, weliswaar op anderhalve
meter afstand en houdend aan de regelgeving van de overheid m.b.t. het coronavirus.
Dit keer hadden we gekozen voor Hotel Schimmel in Woudenberg omdat het daar mogelijk was de te
nemen afstand in acht te houden. Aanwezig waren 22 stemgerechtigde leden, vooraf was duidelijk
aangegeven dat er, wederom vanwege het coronavirus, geen introducees werden toegelaten.
Onze voorzitter Hilko Hein was reglementair aftredend en herkiesbaar. Hilko werd herkozen met 19
stemmen voor, 3 blanco en geen tegenstemmen.
Over het jaar 2019 werd een financieel verlies geleden van € 3.298,51. Helaas kon er geen
kascontrole plaatsvinden, dit i.v.m. het feit dat de leden (en ook de reserve leden) van de
kascommissie niet aanwezig konden zijn c.q. geen lid meer waren van onze vereniging. Décharge
werd dus niet verleend. Voorts werd besloten de begroting voor 2020 goed te keuren
overeenstemmend met het ontwerp.
Het jaarverslag secretariaat werd goedgekeurd.
Verder zal het deze keer een kort jaarverslag worden, gezien het hele coronagebeuren in het jaar
2020 zijn er – binnen onze rasvereniging – nagenoeg geen activiteiten geweest. Het was gewoon
niet mogelijk om ook maar iets te organiseren.
Geen verslag van een Jonge Honden- & Veteranendag, geen verslag van onze
Kampioenschapsclubmatch, geen opsomming van kennel- en jaarprijswinnaars. De diverse geplande
activiteiten konden helaas geen doorgang vinden!
De gezondheid van de Sint Bernard
Met de Raad van Beheer zijn we, op het gebied van de gezondheid bij ons ras, nog niet verder
gekomen.
Ook die bijeenkomsten gingen niet door, ons VFR is nog niet aangepast, we hebben nog geen
normenmatrix voor ons ras, en ga zo maar door! Kortom: op dit moment is nagenoeg niets mogelijk.
Commissie fokkerij administratie
De vraag naar pups was in 2020 enorm groot echter veel mensen waren op zoek naar een “coronapup”! Dit resulteerde er overigens in dat er veel nestjes zonder stamboom werden aangeboden,
sterker nog: het aanbod van “ras-kruisingen” waarbij een van de partners een Sint Bernard is, was
helaas enorm.
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Men denkt dat deze honden gezonder zijn, echter twee rassen bij elkaar brengen die elk ook
gezondheidsproblemen hebben is o.i. ook niet de juiste weg. Temeer omdat de ouderdieren nergens
voor getest worden!
Echter op het moment dat wij dit schrijven zijn er gelukkig, bij onze aangesloten fokkers, een aantal
puppy’s geboren.
De aankeuring in april moesten we annuleren. We besloten wel om 25 oktober 2020 een aankeuring
te houden, ook weer met heel weinig mensen en op 1 ½ meter afstand met mondkapje.
Hier werden 4 Sint Bernards aangekeurd en goedgekeurd door de dames Annette Wijnsouw en
Mirjam Winkens.
Met betrekking tot het jaar 2020 kwamen er 11 dekmeldingen binnen, waaronder 1 van een
buitenlandse teef en 1 van een fokker die geen lid meer is van onze vereniging. Er kwamen in
Nederland (binnen de HSBC) 5 nesten* op de wereld. Uit deze 5 nesten werden 36 pups geboren,
verdeeld over 21 reuen en 15 teven.
*Hierin zijn de pups die geboren werden/moeten worden in 2021, niet meegenomen!
Verder werden er, voor zover ons bekend, 2 teven gedekt buiten het VFR. Deze teven kregen 19
pups, verdeeld over 7 reuen en 12 teven.
Puppy- en oudere hondenbemiddeling
Door de nooit aflatende inzet van mevrouw Tonny de Brouwer konden er weer 3 honden herplaatst
worden en door het contact met asiels en dierenbescherming werden van daaruit nog eens 4 honden
aangeboden. Helaas komt het steeds vaker voor dat het karakter van de herplaatsers niet zo
geweldig is. Voor het overgrote merendeel zijn dit Sint Bernards zonder stamboom.
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 2020
Deze keer geen opsomming van jaar- en kennelprijswinnaars! Om reden dat het overgrote
merendeel van de tentoonstellingen – en ook onze KCM – geannuleerd werd vanwege het
coronavirus. Het bestuur heeft, in samenspraak met de ALV, daarop besloten voor het jaar 2020
geen jaar- en kennelprijzen te vergeven.
In 2020 werden er 2 HB-vergaderingen gehouden, 1 x vergaderde het bestuur met de leden van de
activiteitencommissies, redactie, PR en beheerder website en 1 x werd er een fokkersbijeenkomst
gehouden. Ook dit stond allemaal op een laag pitje door het coronavirus, het bestuur heeft wel veel
via de mail kunnen afhandelen en was zodoende niet echt genoodzaakt om meer
bestuursvergaderingen te organiseren.
Hilko Hein, voorzitter

Myriam Nelissen-Franssen, secretaris
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