Jaarverslag secretariaat 2021 Hollandsche Sint Bernard Club
Bestuurssamenstelling per 1 januari 2021
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 2021: 300 leden incl. 37 aspirant leden en 35 gezinsleden.
Algemene ledenvergadering
Wederom een Coronajaar! En wederom waren we genoodzaakt onze algemene
ledenvergadering pas in te plannen voor de maand september.
Uiteindelijk bleek het 12 september 2021 geen probleem te zijn om deze te houden echter
wel met inachtneming van de anderhalve meter afstand. Wederom hadden we gekozen
voor Hotel Schimmel in Woudenberg omdat de zaal in Apeldoorn te klein was voor het
aantal mensen, althans dat dachten we! Uiteindelijk waren 20 stemgerechtigde leden en 1
introducee aanwezig.
Jan Hustinx was reglementair aftredend en herkiesbaar en werd herkozen met 19 stemmen
voor en 1 stem tegen.
De voorzitter deelde de aanwezigen mede dat, door gezondheidsproblemen, binnen het
bestuur besloten werd dat mevrouw Thea Bouwman-Boer het penningmeesterschap zou
overnemen. De heer Jan Hustinx is nu 2e penningmeester.
Verder deelde de voorzitter mede dat het bestuur inmiddels voldaan heeft aan haar plicht
om alles in te vullen m.b.t. de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen). De
ingevulde tekst staat sinds een aantal weken op de website van de vereniging en is
uiteraard voor iedereen ter inzage.
En wat zeker belangrijk was, was de wijziging van de statuten en het huishoudelijk
reglement. Met een beperkt aantal aanpassingen t.o.v. het door het bestuur ingediende
voorstel, werden beiden aangenomen. De akte hiervoor werd op 27 oktober 2021 bij de
notaris getekend door de secretaris van de vereniging.
De kascommissie had tussentijds, ten huize van Thea Bouwman-Boere, de kascontrole
uitgevoerd over de jaren 2019 en 2020.
Over het jaar 2019 werd er een financieel verlies geleden van € 3.298,51 en over het jaar
2020 werd er een financieel verlies geleden van € 1.665,31.
Besloten werd, aan het bestuur décharge te verlenen over 2019 en 2020. Voorts werd
besloten de begroting voor 2021 goed te keuren overeenstemmend met het ontwerp.
Het financiële verslag en jaarverslag secretariaat werden goedgekeurd.
Ook dit jaarverslag zal niet zo uitgebreid zijn omdat we wederom geen Jonge Honden- &
Veteranendag konden organiseren, ook geen opsomming van kennel- en jaarprijswinnaars
want het merendeel van de shows kon niet doorgaan. En wederom was COVID-19 de
boosdoener!
Gelukkig lukte het nog wel, en ook maar echt op nippertje, om de
kampioenschapsclubmatch te laten plaatsvinden.
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Jaarlijkse Kampioensschapsclubmatch 2021 te Beusichem
Deze werd gehouden op 31 oktober 2021 te Beusichem. De helaas maar 37 honden werden
dit keer wederom gekeurd door een buitenlandse keurmeester, t.w. de heer Bent Brohus
Christiansen uit Denemarken. Een man die al tientallen jaren tussen de Sint Bernards leeft.
Beste langhaar (BOB) – en daarmee clubwinnaar 2021 - en Best In Show (BIS) is geworden
de reu Elias du Grand Saint Bernard (Imp. CH) van Ann De Laet uit België.
Beste korthaar (BOB) – en daarmee clubwinnaar 2021 – de reu Fritz von der
Kamphausener Höhe van Nicole en Jochen Berger uit Duitsland.
De gezondheid van de Sint Bernard
Ook daarmee zijn we nog altijd hard aan het werk. Echter door alle bestuurswisselingen bij
de Raad van Beheer schiet het niet echt op!
Inmiddels is er wel een meldpunt voor erfelijke ziektes ingesteld door de Raad van Beheer.
We roepen dan ook iedereen die een Sint Bernard met bijvoorbeeld epilepsie heeft, zijn of
haar hond door te geven aan dat meldpunt. Meer informatie hierover is ook op de website
van onze vereniging te vinden.
Op het moment dat ik dit verslag schrijf zijn we bezig om een invulling te geven aan de
normenmatrix en zijn we voornemens om het VFR te wijzigen in de ALV van 2022.
Er werden in 2021 negen Sint Bernards geröntgend voor heupdysplasie, zes honden werden
beoordeeld met HD A, twee met HD C en een met HD D.
Ook voor elleboogdysplasie werden negen Sint Bernards geröntgend, zeven met ED vrij en
twee met ED Graad 1.
Commissie fokkerij-administratie
De vraag naar pups was ook in 2021 enorm groot, er zijn veel aspirant-kopers bij die
binnen 24 uur een puppy willen hebben. Echter zo werkt het natuurlijk niet!
Dit resulteerde wederom erin dat er, op de sociale medianetwerken veel pups werden
aangeboden zonder stamboom. Ook is er nog altijd veel vraag naar de “kruisingen” waarbij
een van de ouderdieren een Sint Bernard moet zijn. De mensen denken werkelijk op die
manier gezondere honden te kopen terwijl die ouderdieren nergens voor zijn getest. Een
groot deel van die moederhonden heeft elk half jaar een nest pups!
Beide aankeuringen konden in 2021 doorgang vinden, weliswaar met corona beperkende
maatregelen maar het lukte!
De aankeuring in april 2021 werd gehouden ten huize van Thea Bouwman-Boere in
Nieuwegein. Hier werden 3 Sint Bernards aangekeurd en goedgekeurd door de heer John
Wauben.
Tijdens de KCM in oktober 2021 keurde mevrouw Mirjam Winkens 3 Sint Bernards aan, ook
zij werden goedgekeurd.
In het jaar 2021 kwamen er 8 dekmeldingen binnen, waaronder 2 die betrekking hadden op
buitenlandse teven. Helaas waren wij genoodzaakt om tegen een van onze fokkers een
schorsing van het lidmaatschap, voor de periode van 6 maanden, uit te spreken. Dit
vanwege het herhaaldelijk fokken buiten de regels van het VFR om. De reactie op die
schorsing was opzegging van het lidmaatschap.
In 2021 werden de volgende aantallen Sint Bernards ingeschreven in het NHSB.
Binnen het VFR van de vereniging: 5 nesten bestaande uit 29 pups, onderverdeeld in 6
korthaar reuen, 9 korthaar teven, 7 langhaar reuen en 6 langhaar teven.
Buiten het VFR maar wel lid van de vereniging: 1 nest bestaande uit 1 pup, een langhaar
reu.
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Buiten de vereniging door niet-leden: 2 nesten bestaande uit 6 pups, onderverdeeld in 1
korthaar reu, 2 korthaar teven, 1 langhaar reu en 2 langhaar teven.
Verder werden in 2021 negen buitenlandse honden ingeschreven in het NHSB, verdeeld
over 4 korthaar teven, 1 langhaar reu en 4 langhaar teven.
Puppy- en oudere hondenbemiddeling
“Onze” Tonny de Brouwer! Met tomeloze energie zet zij zich elk jaar opnieuw er weer voor
in dat de herplaatsers een “gouden mand” krijgen, en dat al gedurende tientallen jaren!
Ook in 2021 waren er weer een 9-tal Sintjes die op zoek waren naar een goed tehuis, t.w. 3
oudere herplaatsers en 6 asielhonden, deels via de dierenbescherming.
Al met al vielen die aantallen nog mee, we hadden meer herplaatsers verwacht zeker omdat
er toch heel veel zgn. “coronahonden” verkocht zijn.
Elk jaar opnieuw mag ik vanaf deze plek mevrouw Tonny de Brouwer, namens alle Sint
Bernards die een nieuwe baas zochten en namens alle fokkers binnen onze rasvereniging,
heel hartelijk danken voor haar niet af te laten inzet.
De jaar- en kennelprijswinnaar(s) van 2021
Ook over 2021 geen huldiging van jaar- en kennelprijswinnaars. Het overgrote merendeel
van de tentoonstellingen kon geen doorgang vinden vanwege het coronavirus. Het bestuur
had in 2020, in samenspraak met de ALV, al besloten voor het jaar 2021 geen jaar- en
kennelprijzen te vergeven.
In 2021 werden er 4 HB-vergaderingen gehouden: 2 fysiek en 2 online via Zoom. Tijdens
de bestuursvergadering van 13 november 2021 heeft het bestuur mevrouw Diane
Drenthen-Westerhoff toegevoegd als ad interim bestuurslid.
Het bestuur organiseerde in 2021 geen gecombineerde vergadering met de leden van de
activiteitencommissie, redactie, PR en beheerder website. Ook hier gooide corona weer roet
in het eten
En net tegen het einde van het jaar lukte het nog om een online fokkersbijeenkomst te
houden, de interesse daarin was echter echt nihil te noemen!
Namens het bestuur,
Myriam Nelissen-Franssen
Secretaris

Jaarverslag 2021 H.S.B.C. pag. 3 van 3

