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Jaarverslag secretariaat Australian Shepherd Club Nederland (ASCN) over het jaar 2018 
 
Ledenbestand 
Op 1 januari 2018 telde de vereniging 347 leden. Gedurende het jaar mochten wij 78 nieuwe leden 
verwelkomen en er hebben 27 leden per 31 december 2018 hun lidmaatschap opgezegd. Dat 
betekent dat wij op 1 januari 2019 starten met 398 leden. Dat betekent dat we met 51 leden zijn 
gegroeid. 
De opbouw van de verschillende lidmaatschappen per 1 januari 2019 is als volgt: 
 370 Lid binnenland 
 12 Lid buitenland 
 1 Medelid binnenland 
 15 Medelid buitenland 
 
Vergaderingen en (info) bijeenkomsten 
Het bestuur van de ASCN kwam in het jaar 2018 acht maal bijeen. 6 keer is dit geweest via Skype. 
 
Door het bestuur werden twee Algemene Ledenvergadering uitgeschreven, te weten op 25 mei 2018 
en 30 november 2018 te Woudenberg. 
 
De 46e AV en de 47e BAV van de Raad van Beheer te Hooglanderveen en Barneveld werden op 30 
juni, 23 oktober bezocht door leden van het bestuur. Bij de 48e AV in Barneveld was helaas niemand 
van het bestuur aanwezig. 
 
Ontwikkelingen binnen de kynologie 
Tijdens de verdiepingsavond op 29 mei 2018 is gesproken over het inkruisen van nieuwe founders 
teneinde de genetische diversiteit te kunnen vergroten. Een uitgewerkt idee is om eigenaren in staat 
te stellen een hond die op een bepaald ras lijkt, aan te laten keuren door daartoe aan te wijzen 
keurmeesters. Wanneer een hond positief wordt aangekeurd, dient de hond dezelfde 
gezondheidsonderzoeken te ondergaan en met een goed resultaat af te sluiten als de 
gezondheidsonderzoeken die zijn rasgenoten ook ondergaan, alvorens de hond in de Bijlage kan 
worden ingeschreven. In België is het reeds jaren mogelijk om honden op een tentoonstelling aan te 
laten keuren. De verdiepingsavond werd druk bezocht, mensen die zich hadden aangemeld moesten 
zelfs teleurgesteld worden, om die reden zal er in september nog een avond worden georganiseerd. 
Of en wanneer deze mogelijkheid wordt geagendeerd tijdens een ALV van de Raad van Beheer is nog 
onbekend. Op dit moment wordt nog gekeken naar de mogelijke schadelijke neveneffecten. We 
houden u op de hoogte! 
 
Samenstelling bestuur 
Het bestuur bestond in 2018 uit 7 tot 8 bestuursleden. 
 
Mevr. R. Dijkhorst-Noij  voorzitter 
Mevr. K.J. Dekker  secretaris  
Mevr. M. v.d. Zijden  2e secretaris (pupinfo) 
Mevr. M. de Haan  penningmeester (afgetreden nov. 2018) 
Mevr. S. van Aggelen  2e penningmeester 
Mevr. S. Snoeck  bestuurslid (ras info/fokinformatiecommissie) 
Mevr. M. du Bois  Evenementen commissie 
Dhr. H van Dis   2 e penningmeester (aangetreden mei 2018) 
 
De vereniging kent 1 erelid, mevr. B. Harkes. 
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KCM 
Tijdens het fokkeroverleg op 27 januari2018 is een groepje leden op gestaan om zich te oriënteren de 
Kampioenschap Clubmatch (KCM) te organiseren in 2018. 
Na rijp beraad door deze clubmatch commissie zijn zij tot de conclusie gekomen dat het organiseren 
van de KCM in 2018 in korte tijd té veel werk met zich mee brengt. 
Het bestuur heeft daarom besloten dat er in 2018 helaas geen KCM zal plaats vinden. De clubmatch 
commissie heeft dit bekeken en zal in 2019 weer een KCM organiseren.  
 
Keurmeestersopleiding 
Inmiddels zijn we ook gestart met de keurmeestersopleiding. In dat kader danken we Loes Mouchart-
Kleingeld die samen Rachel Dijkhorst-Noij het examen zal beoordelen en zich vol overgave inzet voor 
de opleiding van de kandidaten. De eerste avond bespraken we de rasstandaard en konden we 
oefenen op honden van Monique du Bois en Wendy van Zoeren, super fijn dat onze leden klaar staan 
om ons en de kandidaten van honden te voorzien. Tijdens de inventarisatiedag op 23 september was 
er ruimte geclaimd voor de opleiding en in januari 2019 volgt een tweede praktijkavond. In mei 2019 
vindt het examen plaats, daarover berichten we u later uiteraard weer. 
 
AVG 
Vanaf 25 mei 2018 heeft de ASCN een documentatieplicht. Dit houdt in dat het bestuur van ASCN 
met documenten moeten kunnen aantonen dat zij juiste, organisatorische en technische maatregelen 
heeft genomen om aan de AVG te voldoen. Het bestuur zal er op toezien dat allen die persoonlijke 
gegevens verwerken (zoals ledenadministratie, redactie, commissiesecretarissen, web applicator en 
anderen die namens het ASCN bestuur gegevens verwerken) dat met grote zorgvuldigheid doen. 
 
Dit betekent dat het verspreiden van persoonlijke gegevens uitsluitend gecontroleerd zal plaatsvinden 
en dat die gegevens alleen gebruikt zullen worden voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. Het 
betreft: namen, (email)adressen, telefoonnummers, informatie over uw hond(en) etc. 

Na het sturen van persoonlijke e-mails, het na bellen en sturen van brieven hebben we al onze leden 
kunnen bereiken, waarna ze ook hebben kunnen reageren op het voorstel wat de ASCN heeft 
geschreven. We bedanken Monique du Bois voor haar grote inzet hiervoor. 

Zooeasy online 
Het heeft een tijdje op zich laten wachten, maar nu is het dan eindelijk zover! Fokker leden van de 
ASCN kunnen een leesaccount aanvragen voor de ZooEasy database van de ASCN. Hiermee 
kunnen er proefstambomen gemaakt worden voor de gewenste combinatie en zo wordt o.a. het inteelt 
coëfficiënt van het geplande nest berekend. Een hele handige tool voor een fokker. Er zijn in 2018, 41 
leesaccounts aangevraagd. In totaal staan er nu ruim 14.000 honden in de database.  
Hoe gaat het in zijn werk? 
Op de website van de ASCN https://ascn.nl/nieuws/zooeasy/ kunt u het formulier, om een leesaccount 
aan te vragen invullen. Door een vinkje te zetten bij de akkoordverklaring op het aanvraagformulier 
voor een leesaccount ga je akkoord met de door de ASCN opgestelde gebruikersvoorwaarden. Na het 
invullen van het aanvraagformulier wordt je lidmaatschap van de ASCN geverifieerd en je aanvraag in 
behandeling genomen. Het ontvangen van een leesaccount voor ZooEasy kan enkele dagen in beslag 
nemen, maar je ontvangt zo snel mogelijk na je aanvraag logingegevens en een handleiding. 
 
  

https://ascn.nl/nieuws/zooeasy/
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Clubblad “Aussie Post” 
In 2018 is de Aussie Post 4 maal verschenen. De redactie is in handen van mw. B. Kornet en mw. Y. 
Dozeman, 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: Pasen 
Aussiepost 2 had als thema: Aussies in het water 
Aussiepost 3 had als thema: Aussies in de bergen 
Aussiepost 4 had als thema: Kerst 
 
Evenementencommissie  
In 2016 heeft Mevr. M. du Bois de evenementencommissie nieuw leven in geblazen. Dit doet ze nu 
samen met Mevr. M. v.d. Zijden en Mevr. A Meek. Mocht je de evenementen commissie willen komen 
versterken kun je aanmelden bij contact@ascn.nl 
 
In 2018 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden: 
25 maart  1e Inventarisatiedag te Utrecht 
22 april   2e Inventarisatiedag te Utrecht 
1 juli    Première van de film Showdogs te Amsterdam 
2 september   ASCN puzzeltocht 
12 september  Lezing  “Socialisatie en overprikkeldheid bij Aussies” te Woudenberg 
14 t/m 16 september Horse Event in het Hondendorp van de Raad van Beheer te Vijfhuizen 
23 september  3e Inventarisatiedag te Utrecht 
 
ASCN Puzzeltocht 
Op zondag 2 september heeft onze evenementen commissie de 1ste ASCN puzzeltocht georganiseerd 
in het natuurgebied de Hoorneboegse Heide te Hilversum. Aanvankelijk liep de inschrijving niet hard 
en ineens nam dat een wending en zijn er meer dan 60 puzzelaars van start gegaan in 17 
verschillende groepen. ’s Morgens vroeg werd door de evenementen commissie de route uitgezet en 
de vragen op gehangen. We hadden overal een datum op gezet om te voorkomen dat overige 
wandelaars de route of vragen zouden verwijderen. Dat is ook gelukkig niet gebeurd. Ons team heeft 
geprobeerd een zo leuk mogelijke route te maken waarbij je goed moest puzzelen om de juiste route 
aan te houden en niet in de instinkers te lopen. Maar liefst 3 groepen zijn volledig de weg kwijt geraakt 
en zijn door Anna, die de route met haar mountainbike vele malen heeft afgelegd, richting het 
restaurant gewezen. Uiteindelijk zijn alle teams weer binnen gekomen, zij het iets later dan gepland en 
kon er afgesloten worden met de prijsuitreiking. Door onze gulle sponsoren, de Diergigant, PRO 
PLAN, Digitaalfoto en de evenementen commissie kon iedere deelnemer met een prijs naar huis of 
beginnen aan de BBQ. Over het algemeen was iedereen reuze enthousiast en zijn er vragen 
gekomen wanneer de puzzeltocht in 2019 gehouden wordt. Daar gaan we nog even over nadenken. 
Dit is zeker niet de laatste puzzeltocht, maar we hebben nog veel leuke plannen.  
 
Horse Event 
Ook dit jaar heeft de ASCN weer met een informatiestand op het Horse Event gestaan. Het Horse 
Event werd gehouden op een nieuwe locatie, Expo Haarlemmermeer, nadat in 2017 het evenement 
hopeloos verregend was. Op 14, 15 en 16 september hebben de Aussies Blizzard, Coco, Ike, Lexie, 
Timber en Vegas het publiek getrakteerd op vele knuffels. Kinderen konden met onze Aussies 
kunstjes doen en dat lieten ze zich zeker geen 2 keer zeggen. Het team vrijwilligers André van 
Aggelen, Joke du Bois, Monique Verberne, Monique du Bois, Natasja Meulenkamp en, Saskia Snoeck 
zeer veel geïnteresseerden informatie gegeven over ons mooie veelzijdige en veel kleurige ras. Een 
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aantal geïnteresseerden zijn op andere gedachten gebracht en beseften na het gesprek dat een 
Aussie toch niet de geschikte hond voor hen is! Er zijn veel folders uitgedeeld en veel mensen hebben 
een kijkje kunnen nemen op onze website en zo kunnen zien waar de bij de ascn aangesloten fokkers 
gevonden kunnen worden. In tegenstelling tot de andere locatie bevond het hondendorp zich niet 
meer naast de hoofdingang, maar was ingedeeld in het recreatie gedeelte waar ook de raspaarden 
hun informatiestands hadden. Op zich een leuk idee, maar door deze nieuwe opzet was de 
organisatie nog een beetje zoekende en was er dit jaar geen mogelijkheid tot het geven van leuke 
demo’s. Grappig is dat er veel bezoekers aan het Horse Event ook speciaal voor de honden kwamen 
en dit echt gemist hebben. De ASCN zou de ASCN niet zijn als we de organisatie en de Raad van 
Beheer niet aangeboden zouden hebben om hen in 2019 te helpen met het opzetten van een 
demonstratie programma met hondensporten wat het spektakel van het Horse Event alleen maar zal 
verhogen! Terugkijkend op de 3 dagen Horse Event kunnen we zeggen dat dit voor de ASCN een 
geslaagd evenement is geweest! Het bestuur wil de vrijwilligers en hun Aussies nogmaals hartelijk 
bedanken voor hun inzet. 
 
Reuenlijst 
Tijdens het fokkersoverleg op 27 januari 2018 hebben de leden van de ASCN het bestuur gevraagd 
om een reuenlijst toe te voegen aan haar website o.a. ten behoeve van beginnende fokkers om de 
keuze van een geschikte dekreu te vereenvoudigen. Binnen het bestuur is er gekeken naar de 
mogelijkheden voor een dergelijke lijst en is de webmaster gevraagd hiervoor een layout te 
ontwikkelen. Het bestuur van de ASCN biedt reueneigenaren, zowel leden als niet leden, de 
mogelijkheid hun reu kosteloos te plaatsen op de dekreuen lijst op de ASCN website. De reu moet 
echter wel aan een aantal door het bestuur van de ASCN gestelde voorwaarden voldoen: Na een jaar 
doen we een evaluatie voor deze lijst. 
 
Karin Dekker, 
Secretaris ASCN 


