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Jaarverslag secretariaat Australian Shepherd Club Nederland (ASCN) over het jaar 2020 
 

 

Ledenbestand 
Op 1 januari 2020 telde de vereniging 405 leden. Gedurende het jaar mochten wij 22 nieuwe leden 
verwelkomen en er hebben 24 leden per 31 december 2020 hun lidmaatschap opgezegd. Dat betekent 
dat het ledenbestand op 1 januari 2021 403 leden telt, een kleine afname van 2 leden. 
De opbouw van de verschillende lidmaatschappen per 1 januari 2021 is als volgt: 
              370  Leden binnenland 
              8   Leden buitenland 
              25  Medeleden en jeugdleden 
 
 
Vergaderingen en (info) bijeenkomsten 
Het bestuur van de ASCN vergaderde in het jaar 2020 zeven maal digitaal via Teams.  
 
Er werden door het bestuur drie Algemene Ledenvergaderingen uitgeschreven, te weten: 
1e ALV 28 juni 2020 (deze stond gepland op 3 april 2020 maar is door corona uitgesteld) 
2e ALV 30 juni 2020 
3e 20 oktober 2020. Ook alle Algemene Ledenvergaderingen werden digitaal via Teams 
georganiseerd. 
 
De 51e AV en de 52e AV van de Raad van Beheer werden op 5 september en 28 november online 
gehouden. Hierdoor kon er formeel maar 1 bestuurslid deel nemen, in beide gevallen de voorzitter.  
 
Daarnaast woonde een delegatie van het bestuur twee rasgroep-bijeenkomsten bij. De 1e was 28 juli 
op locatie en de 2e was 5 november, beiden vonden online plaats. 
 
 
Samenstelling bestuur 
In 2020 bestond het bestuur van de ASCN uit 6 leden. 
 
Mevr. R. Dijkhorst-Noij  Voorzitter 
Mevr. M.C.G. Verberne  Secretaris  
Mevr. M. v.d. Zijden  2e secretaris (pupinfo) 
Mevr. S. van Aggelen  Penningmeester 
Mevr. S. Snoeck  Bestuurslid (ras info/fokinformatiecommissie) 
Mevr. M. du Bois  Evenementen commissie 
 
De vereniging kent 1 erelid, mevr. B. Harkes. 
 
 
KCM 
Door de coronapandemie is er dit jaar geen KCM georganiseerd. 
 
 
American Shepherd (MAS)  
In 2020 is het eerste MAS nest geboren dat via de ASCN is gefokt. 
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Rasexamen 2021 
Vanwege de door de overheid afgekondigde maatregelen m.b.t. de bestrijding van Covid-19, heeft het 
bestuur besloten de voorbereidingen voor het rasexamen in 2021 te staken en is in overleg met de 
Raad van Beheer een nieuwe datum gepland in 2022. Wanneer de voorbereidingen daartoe weer 
kunnen worden opgepakt, is nog niet te zeggen. 
 
 
Clubblad “Aussie Post” 
In 2020 is de Aussie Post 4 maal verschenen. De redactie was in handen van mw. B. Kornet en mw. 
Y. Dozeman, de eindredactie is in handen van mw. M. Teegelbeckers.  
 
 
Evenementencommissie  
De evenementencommissie bestaat uit mw. M. du Bois, mw. M. v.d. Zijden, mw. A Meek en mw. N. 
Goes. Met vragen of input kan men terecht bij evenementen@ascn.nl. 
 
In 2020 zijn we het jaar begonnen met een gezellige nieuwjaarswandeling met aansluitend een 
pannenkoekenlunch bij restaurant de Rading in Hilversum. Er hebben maar liefst 65 leden van de 
ASCN en de Dutch Welsh Corgi Association met 70 Aussies en Corgi’s mee gewandeld in het 
natuurgebied van de Hoorneboegse Heide en 48 leden zijn aangeschoven bij de overheerlijke 
pannenkoeklunch. 
 
Verder heeft de ASCN samen met de Dutch Welsh Corgi Association een tweetal lezingen 
georganiseerd in “Hotel Schimmel 1885” te Woudenberg.  
Op zaterdag 25 januari heeft Drs. Jan Kooken een lezing gegeven over HD, ED en rugproblemen 
(LTV). Deze lezing stond open voor zowel leden als niet-leden van de ASCN en de DWCA en deze 
lezing werd goed bezocht door 50 personen.  
Op dinsdagavond 25 februari heeft Marjoleine Roosendaal een lezing gegeven over Merle, “ merle 
meer dan een kleurtje”. Ook deze lezing stond open voor zowel leden als niet-leden van de ASCN en 
de DWCA en in het totaal werd deze lezing bezocht door 65 personen.  
Op 7 maart gingen we in lockdown en vanaf die datum zijn er alleen nog online evenementen 
georganiseerd. De inventarisatiedagen maar ook de Meest Veelzijdige Aussie en Meest Veelzijdige 
MAS werden gecanceld. 
 
Vanwege de run op “Coronapups” en de zorgen die het bestuur heeft over het gedrag bij onze 
geliefde rassen, heeft de ASCN op vrijdagavond 17 juli via Microsoft Teams een eerste online 
voorlichtingsavond georganiseerd ‘Bezint eer ge begint, ik wil een Aussie’. Tijdens deze avond is er 
o.a. informatie gegeven over het ras (oorsprong en karakter), verplichte en niet-verplichte medische 
onderzoeken en het vinden van de juiste fokker en pup. Deze online voorlichtingsavond trok 50 
inschrijvingen. 
Op vrijdagavond 28 augustus heeft de ASCN via Microsoft Teams een online gedragsavond 
georganiseerd ‘Aussiegedrag en de valkuilen naar probleemgedrag’. Tijdens deze avond werd er in 
gegaan op het soms complexe gedrag van de Aussie, waar dit gedrag vandaan komt en hoe 
probleemgedrag voorkomen kan worden. Deze online gedragsavond kende 55 inschrijvingen. 
Beide avonden stonden open voor zowel leden als niet-leden van de ASCN en op beide avonden 
waren er meer niet-leden dan leden aanwezig. 
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Ontwikkelingen in de kynologie in 2020 
Covid-19 hield in 2020 de kynologie in haar greep. Vele activiteiten en evenementen konden geen 
doorgang vinden. Een gevolg van de pandemie was en is dat veel mensen thuis werken en daardoor 
in de gelegenheid kwamen een hond aan te schaffen. De vraag naar honden explodeerde in 2020. 
Het is te hopen dat de asielen de komende tijd niet vol lopen met honden die worden “afgedankt” 
omdat het houden van honden toch om aanpassing van de levensstijl vraagt.  

Het bestuur van de Raad van Beheer besloot de maximum leeftijd van teven, die al eerder pups 
hebben gehad, te verhogen van 8 jaar (96 maanden) naar 9 jaar (108 maanden). De reden voor deze 
verhoging is o.a. gelegen in het feit dat erfelijke aandoeningen waaronder epilepsie zich pas op latere 
leeftijd openbaren en verantwoordelijke fokkers daardoor langer wachten met hun eerste nest.  
 
Er was helaas veel gedoe over een aantal voorstellen m.b.t. het gezondheids- en fokkerijbeleid van de 
Raad van Beheer. Er werden online video’s gemaakt en de Raad ontving veel vragen en berichten 
waaruit verontrusting bleek vanuit haar achterban. Uiteindelijk werden deze onderwerpen (epilepsie 
beleid, aankeuren lookalikes en invoeren SNP) van de agenda afgevoerd.  
 
In december 2020 werd IT4Dogs ingevoerd, het nieuwe IT-systeem voor de Nederlandse kynologie. 
Tevens trad in die maand na de toetreding van een viertal nieuwe bestuursleden van de Raad van 
Beheer, het oude bestuur af. 
 
Kerstattentie vrijwilligers 
Het bestuur is heel erg blij met de vrijwilligers die steeds weer de schouders er onder willen zetten en 
het bestuur ondersteunen bij de organisatie van evenementen maar ook bij het maken van het 
clubblad en het vullen van onze database. Om de vrijwilligers een hart onder de riem te steken 
ontvingen zij een lekkere versnapering van chocolade van het bestuur. Met de commissieleden 
organiseerde het bestuur een online pubquiz en high tea waarbij men zelf brownies mocht bakken, het 
was een leuke afronding van het 24e verenigingsjaar.  
 
Monique Verberne, 
Secretaris ASCN 


