Bijlage 2, ALV d.d. 25 mei 2017 te Woudenberg

Jaarverslag secretariaat Australian Shepherd Club Nederland (ASCN) over het jaar 2017

Ledenbestand
In januari 2017 telde de vereniging 354 leden. Er zijn 17 medeleden, 2 jeugdleden en 13 leden uit het
buitenland. Het jaar is afgesloten met 372 leden, waarvan er 42 nieuwe leden en 24 opzeggingen
waren. Van de 372 leden zijn er 17 medeleden, 1 jeugdlid en 13 leden uit het buitenland.
Vergaderingen en (info) bijeenkomsten
Het bestuur van de ASCN kwam in het jaar 2017 vier maal bijeen.
Door het bestuur werden één Algemene Ledenvergadering uitgeschreven, te weten op 19 mei 2017 te
Hoevelaken.
De 43e, 44e en 45e AV en BAV van de Raad van Beheer te Barneveld werden op 24 juni, 5 september
en 2 december 2017 bezocht door leden van het bestuur.
Ontwikkelingen binnen de kynologie
De BAV van 5 september 2017 stond geheel in het teken van de aanschaf van de nieuwe IT van de
Raad van Beheer. De oude software is sterk verouderd en staat vernieuwingsslagen in de weg. Het
betreft een enorme investering welke deels wordt gefinancierd door een bancaire lening. De
investering zou binnen 5 jaar moeten zijn terugverdiend.
Samenstelling bestuur
Het bestuur bestond in 2017 uit 7 tot 8 bestuursleden.
Mevr. R. Dijkhorst-Noij
Mevr. K.J. Dekker
Mevr. M. v.d. Zijden
Mevr. M. de Haan
Mevr. S. van Aggelen
Mevr. S. Snoeck
Mevr. M. du Bois
Dhr. M. van Vliet

voorzitter
secretaris
2e secretaris (pupinfo)
penningmeester
2e penningmeester
bestuurslid (ras info/fokinformatiecommissie)
Evenementen commissie
bestuurslid (afgetreden feb. 2017)

De vereniging kent 1 erelid, mevr. B. Harkes.
KCM
Op 18 juni is door het bestuur de KCM 2017 georganiseerd, deze keer op het terrein van de Utrechtse
Rashonden Vereniging te Utrecht. Voor deze dag was keurmeester Mw. Karen Gilliland (Noord
Ierland) uitgenodigd. Helaas heeft deze keurmeester een aantal dagen voorafgaand aan het
evenement wegens omstandigheden afgezegd. Gelukkig konden we nog een prima vervangster
vinden in de persoon van Mw. Paula McDermid (Spanje). In totaal waren er ruim 70 honden
ingeschreven.
Clubwinnaar werd Terra-Blue Carmel Heart van fokker E.Adasiewicz en eigenaar J.de Paauw &
L.Hermans. De fokkerijklas werd gewonnen door kennel Skaye's van M.v.Wingerden. De Beste
Nederlands gefokte hond werd Light It Up Son Of Man van fokker C.v.Lieshout en eigenaar M.de
Haan-v.Strien. De nakomelingenklas werd gewonnen door kennel Light It Up van C.v.Lieshout.

1/4

Bijlage 2, ALV d.d. 25 mei 2017 te Woudenberg

De voorzitter van de Utrechtse Rashonden Vereniging (URV), Tineke van Asselt, heeft voor de
deelnemers en bezoekers tijdens de lunchpauze balans en coördinatie spelletjes neer gezet.
Onder haar begeleiding, ondersteun door URV medewerkster Marianne v.d. Drift kon hier naar
hartelust gebruik van gemaakt worden. Speciaal vanwege de warme omstandigheden van de KCM
werden er ook waterspelletjes gebruikt!
Aussie Agility
De afgelopen periode heeft het bestuur zich gebogen over een flink aantal evenementen en de Aussie
Agility is er daar 1 van. De Aussie Agility is een evenement waar leden graag met hun Aussie naartoe
gaan en wat de ASCN graag organiseert. Maar…. in januari 2017 heeft de ASCN gehoord dat voor
een onderlinge wedstrijd zoals we deze organiseren, per deelnemer een afdracht gedaan moet
worden aan de Raad van Beheer. Deze afdracht is afhankelijk van het inschrijfgeld, maar bedraagt
minimaal € 3,10 per deelnemende combinatie. Bij een inschrijfgeld hoger dan € 12,00 gaat de afdracht
zelfs omhoog naar € 4,60 per deelnemende combinatie. Dit zijn flinke bedragen!
Om een onderlinge wedstrijd te mogen organiseren die in het teken staat van ons mooie ras, zal de
ASCN een aantal faciliteiten moeten huren zoals een terrein, een goedgekeurde wedstrijd Agilitybaan
en elektronische tijdwaarneming. Er moet een keurmeester aangetrokken worden, die daggeld en
kilometervergoeding krijgt. De medewerkers op zo’n evenement, ringhulp, secretariaat en dergelijke,
geven hun tijd volledig voor niets aan de ASCN, maar ook zij krijgen kilometer vergoeding, lunch en
consumpties. Er moeten prijzen aangeschaft worden, want het is toch wel heel erg leuk wanneer je
met een mooie rozet, naast de eretitel, naar huis kunt gaan.
Het bedrag dat met het organiseren van een dergelijk evenement gemoeid gaat, liegt er niet om en
dus weten we op voorhand al dat we met de Aussie Agility flink in de rode cijfers zullen draaien. Zelfs
na het vinden van een tweetal sponsoren blijkt dat het organiseren van een dergelijke wedstrijd een té
grote verliespost met zich mee brengt. Na veel wikken en wegen heeft het bestuur besloten dat we
een dergelijk verlies van de Aussie Agility niet verantwoord uit kunnen leggen aan onze leden.
Daarom heeft het bestuur besloten de Aussie Agility wedstrijd niet door te laten gaan.
We zijn ons dit moment aan het oriënteren of er in de toekomstop een andere manier een Agility
evenement georganiseerd kan worden voor de leden die Deze mooie sport met hun Aussie
beoefenen.
Lezingen
De eerste lezing van het jaar werd op 5 april verzorgd door Rachel Dijkhorst-Noij en ging over de
haken en ogen bij de fokkerij van de Australian Shepherd. Er werd stilgestaan bij de wet- en
regelgeving die van toepassing is op de fokkerij, ook bij het KR van de Raad van Beheer. Daarnaast
werd ingezoomd op het nut van overeenkomsten bij de verkoop van pups en de valkuilen daarbij. Aan
de hand van vele praktijkvoorbeelden en tuchtzaken van de Raad van Beheer kregen de aanwezigen
een goede inkijk in de haken en ogen bij de fokkerij.
Op woensdagavond 6 september organiseerden we samen met twee verenigingen voor de Hovawart,
een lezing over Degeneratieve Myelopathie bij de hond. Een lezing die werd bijgewoond door maar
liefst 40 personen. De lezing werd geaccrediteerd door de Raad van Beheer met 15
accreditatiepunten en de deelnemers ontvingen aan het einde van de lezing een certificaat. Drs. Paul
Mandigers, specialist Interne Geneeskunde en Europees veterinair specialist Neurologie nam ons op
zijn eigen luchtige wijze mee in de laatste ontwikkelingen op het terrein van DM.
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De spreker richt zich gelukkig ook tot de rasvereniging en stelt dat met betrekking tot het nemen van
maatregelen in het fokreglement rekening moet worden gehouden met de volgende zaken:
• Komt de ziekte wel tot expressie in mijn ras;
• Indien ja, in welke frequentie (hoe belangrijk is deze aandoening voor mijn ras?);
• Wanneer worden de honden ziek (welke leeftijd, vroeg of laat?);
• Welke andere aandoeningen zijn er in het ras;
• Is testen noodzakelijk?
Het is dus van belang dat de rasvereniging op de hoogte is van het voorkomen van de aandoening, dit
geldt uiteraard voor alle aandoeningen, want zonder kennis kunnen we niet bijsturen via het
verenigingsfokreglement. Al met al wat het een zeer informatieve lezing!
Op dinsdagavond 10 oktober organiseerde de ASCN een lezing over Epilepsie, je (hond) zal het maar
hebben.
Deze lezing werd bijgewoond door maar liefst ruim 40 personen. Ook deze lezing werd geaccrediteerd
door de Raad van Beheer met 15 accreditatiepunten en de deelnemers ontvingen aan het einde van
de lezing een certificaat. Ook bij deze lezing was de spreker weer Drs. Paul Mandigers de spreker.
Ook ditmaal nam hij ons op zijn eigen luchtige wijze mee in de laatste ontwikkelingen op het terrein
van Epilepsie. Deze lezing tikte de volgende punten aan:
Wat is epilepsie?
• Oorzaken
• Erfelijkheid
• Hoe vaak komt het voor?
• Hoe te selecteren?
• Risico bepaling
• Tipje behandeling?
• QoL
• Tipje valkuilen!
Met de nieuwste onderzoeken en medicatie kunnen we steeds meer doen voor de hond met epilepsie.
Er is wereldwijd veel beweging op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en de broodnodige
samenwerking tussen onderzoekers is nog nooit zo groot geweest. Al met al genoeg redenen om
aanwezig te zijn bij deze lezing, zodat we met elkaar verantwoorde keuzes kunnen maken om de
populatie Aussies zo gezond mogelijk te krijgen. Er is hierover nog veel meer te vertellen en we hopen
dat er snel meer duidelijkheid komt voor wat betreft een DNA test voor de Australian Shepherd.
Clubblad “Aussie Post”
In 2017 is de Aussie Post 4 maal verschenen. De eindredactie was in handen van mw. M.
Teegelbeckers. Elke Aussie Post heeft een thema waar dan speciale aandacht aan wordt besteed en
waartoe leden worden uitgenodigd kopij aan te leveren.
De thema’s betroffen de volgende onderwerpen:
Aussiepost 1 had als thema: Gezondheid bij de aussie
Aussiepost 2 had als thema: de KCM
Aussiepost 3 had als thema: Lezingen en de Gezondheid bij de aussie
Aussiepost 4 had als thema: Winter (helaas is deze Aussie Post pas in januari 2017 in de brievenbus
gekomen)
Evenementencommissie
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Vorig jaar heeft Mevr. M. du Bois de evenementencommissie nieuw leven in geblazen. Nog steeds
zijn we opzoek naar leden, die lid willen worden van deze commissie en het leuk vinden om te helpen
met het organiseren van evenementen.
In 2017 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:
22 januari
Stampottenwandeling te Hilversum
5 april
De haken en ogen bij de fokkerij van de Australian Shepherd
29 en 30 april
Demonstraties Horse & Dog Trail op het Animal Event te Hilvarenbeek
14 mei
1e Inventarisatiedag te Zeewolde
20 mei
2e Inventarisatiedag te Zeewolde
18 juni
KCM 2017 te Utrecht
6 september
Lezing Degenerative Myelopathie te Woudenberg
8, 9 en10 september Horse Event in het Hondendorp van de Raad van Beheer te Ermelo
10 september
3e Inventarisatiedag te Zeewolde
10 oktober
Lezing 'Epilepsie' te Woudenberg
Website
De ASCN heeft sinds juni een vernieuwde website.
In de maanden voor de lancering van de vernieuwde website is er door een website commissie
bestaande uit Manon van Wingerden, Birgit Kornet, Saskia Snoeck en Monique du Bois samen met
onze nieuwe webhost Canibus B.V. van Robin Sluijter, hard gewerkt om de website van de ASCN een
nieuwe lay-out en gedeeltelijk ook een nieuwe inhoud te geven. Stukje bij beetje zijn er teksten
gecorrigeerd door o.a. de FIC en het bestuur, nieuwe teksten geschreven door de website commissie
en een aantal leden.
Een groot deel van de hondensporten is geschreven door leden van de ASCN, Dogdance door Esther
Niemeijer, Treiball door Gesien Broekhuijsen, Mantrailing door Melanie Linsen en Veedrijven door
Dorien Vogelaar. Waarvoor onze hartelijke dank!
Naast het beschrijven van de hondensporten, hebben we van onze leden o.a. via de Facebook pagina
een flink aantal foto’s gekregen die we op de vernieuwde website hebben mogen gebruiken. Bedankt
daarvoor! De website is nog niet helemaal af, achter de schermen wordt er nog steeds hard gewerkt.
Het was veel werk, maar het resultaat mag er zijn en het bestuur is trots op de vernieuwde website.
Naast een website heeft de ASCN al geruime tijd een Facebook pagina. Naast deze pagina hebben
we nu ook een Facebook groep:
https://www.facebook.com/groups/120041795274777/?source_id=109603605887122
Hier kunnen liefhebbers van ons mooie ras, leden en niet leden met elkaar discussiëren, elkaar tips
geven, foto’s uitwisselen en dergelijke. Je bent van harte welkom om je aan te melden voor deze
groep.
Karin Dekker,
Secretaris ASCN
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