Jaarverslag 2014
Voorzitter:
Het jaarverslag van een vereniging is voornamelijk een terugblik over het
afgelopen verenigingsjaar. Ook voor het bestuur van de LSOHV zal dat niet
anders zijn hoewel wij dit jaar al veel naar de toekomst hebben gekeken.
Het waren de leden die tijdens de Algemene Leden Vergadering van 14
september 2014 na een schorsing een dringend beroep deden op een aantal
leden een bestuur te vormen en aan de slag te gaan als bestuur. Zo is het
gegaan. We zijn aan de slag gegaan en hebben een aantal bestuurlijke normen
en waarden ingevoerd. De secretaris zal in haar verslaglegging kond doen van
alle vergaderingen maar ik wil graag verslag doen van de wijze waarop.
Telkens weer na een goede discussie en respect voor elkaars meningen werden
besluiten genomen. Er werd vergaderd in een goede harmonie waarin een
ieder zijn of haar zegje kon doen en waarbij ook een afwijkende mening paste.
De vergaderingen waren niet alleen structureel, ze waren ook aangenaam van
toon en gezellig. Een warm bad in vergelijking met het verleden.
Na het lezen van bovenstaande zou je snel de conclusie kunnen trekken dat
het allemaal van een leien dakje gaat, echter dat is vreemd gedacht gezien in
het licht van de toekomst. Er staan ons, gelet op de veranderende regels en na
het verkrijgen van meer inzicht in de materie, nog een aantal flinke brokken
beleid te verwerken. Zeker de lezing van Ir. Ed Gubbels (geneticus) alleen al
geeft de verantwoordelijkheid om nog eens goed na te denken over ons
fokbeleid. We zijn zeker op de goede weg maar er zijn nog genoeg
gedachtenspinsels om ons hoofd over te breken. Wat dat betreft mogen we
nog wel een en ander verwachten van de werkgroep Fokbeleid.
Als statutaire vereniging hebben we onze plaats verdiend in de wereld van de
LangStokharen en de Oudduitse Herders. Mede dankzij de werkgroep Redactie
en PR en niet te vergeten IT hebben we een nagenoeg perfecte website en
daaraan gekoppelde facebook pagina met dagelijks een geweldig aantal
bezoekers. De gehele administratie is geautomatiseerd en de nieuw opgezette
database is al weer gevuld met een kleine 2000 honden. Ook de financiën zijn
ondergebracht in een nieuw geautomatiseerd systeem.

Eigenlijk is er zoveel gebeurd sinds september 2014 dat het goed is dat de
afzonderlijke bestuursleden daar verslag van doen zodat de leden dat op hun
metier kunnen beoordelen. Als voorzitter van de LSOHV heb ik dat al gedaan.
Ik ben trots dat ik voorzitter mag zijn van zo’n fijne vereniging en van zulke
bekwame en gemotiveerde bestuurders.
Johan Schuurman
Voorzitter
Secretaris:
Sinds dat ik als secretaris ben aangetreden in het nieuwe bestuur heb ik de
administratie volledig opnieuw op orde gebracht.
Van al onze leden, onze fokkers, geboren puppen en gebruikte fokdieren
(zowel uit Nederland als uit het Buitenland, aangekeurd of niet aangekeurd)
hebben wij alle gegevens in onze digitale administratie opgeslagen.
Gevoerde correspondentie (zowel per brief als mail), opgemaakte notulen,
verstuurde facturen, contracten, kortom de volledige administratie is in deze
digitale administratie opgenomen en wordt dagelijks veilig gesteld.
Ieder bestuurslid kan door middel van een code en wachtwoord de
administratie inzien en, indien geautoriseerd, wijzigen.
Om alles goed en snel te kunnen printen heb ik van de LSOHV de beschikking
gekregen over een nieuwe Epson printer waarmee ook stukken kunnen worden
gekopieerd en gescand.
In het jaar 2014 zijn er gedurende de zitting van het vorige bestuur 6
bestuursvergaderingen gehouden en door zowel het Ad Interim bestuur als het
nieuwe huidige bestuur zijn er door ieder 3 bestuursvergaderingen gehouden.
Over het algemeen worden de vergaderingen gehouden in de kantine van
Hondenvereniging Elburg of bij een van de bestuursleden thuis.
De Algemene Leden Vergadering heeft plaatsgevonden op 14 september 2014
in Ommen en tijdens deze ALV zijn de huidige bestuursleden officieel gekozen
door de 22 aanwezige leden.
Inmiddels zijn er 4 werkgroepen geïnstalleerd te weten Evenementen,
Gezondheidszaken, IT en PR & Communicatie. Ook kunnen wij juridische zaken
voorleggen aan een jurist.
Per 1 november 2014 zijn de Statuten, het Ledenconvenant, het Huishoudelijk
Reglement, het Fokreglement en de Rasstandaard Oudduitse Herder door de
leden goedgekeurd. Voor wat betreft het artikel in het Fokreglement over het
maximum aantal dekkingen door dekreuen is besloten het betreffende artikel
niet in werking te laten treden dan nadat het is besproken met en er
overeenstemming is met de fokkers en eigenaren van dekreuen.
Dit artikel zal, bij de eerstvolgende mogelijkheid het Fokreglement aan te
passen, worden aangepast.
Op 10 november 2014 zijn de voorzitter en secretaris bij een notaris in

Dronten geweest om de Statuten notarieel vast te laten leggen.
Voor wat betreft de ledenadministratie het volgende:
Per 01-01-2014 waren er 88 leden.
Per 01-01-2014 waren er 12 leden die hun contributie niet hebben voldaan.
Per 31-12-2014 waren er 75 nieuwe aanmeldingen.
Per 31-12-2014 zijn er 27 opzeggingen ontvangen.
Per 01-01-2015 zijn er 124 leden.
Voor 2015 willen wij op de website duidelijker tot uiting laten komen dat
zonder de ondersteuning van onze leden wij ons werk voor de gezondheid en
het welzijn van de LangStokhaar- en Oudduitse Herders niet kunnen uitvoeren.
Het bestuur en de werkgroepleden werken allemaal op vrijwillige basis.
In 2014 zijn er 169 facturen verzonden voor lidmaatschap, aankeuringen,
nestcontroles, certificaten, kennelerkenningen en stambomen.
Carin Peletier
Secretaris
Fokbeleid/Gezondheidszaken:
Vanaf 14 september 2014 is ondergetekende verantwoordelijk voor het
fokbeleid. Vanaf dat moment is er rust in de gelederen en we kijken dan ook
niet meer achteruit.
Eind 2014 zijn er 17 fokkers, 23 fokteven en 13 dekreuen bij de vereniging
geregistreerd. Tevens zijn er nog een aantal fokkers die het fokken op dit
moment “op een laag pitje” hebben staan en dan ook vooralsnog niet of niet
meer op de website staan vermeld als fokker.
In 2014 zijn er 68 stambomen afgegeven voor 9 nesten, een gemiddelde dus
van 7,5 pup per nest.
Er zijn 2 succesvolle aankeuringen gehouden waarbij totaal 15 honden zijn
goedgekeurd. Helaas zijn er ook een paar honden die afgekeurd zijn op
exterieur of gedrag of waarvan de HD/ED foto’s niet aan de eisen van ons
fokreglement voldoen.
Wij hebben als bestuur met elkaar afgesproken dat een voor de vereniging
nieuwe fokker altijd wordt bezocht en bij elk geboren nest een bezoek wordt
gebracht voor een nestcontrole. Dit gebeurt door 2 bestuurs- c.q.
werkgroepleden. In ieder geval moet er één bestuurslid bij aanwezig zijn.
Ook in 2015 blijven wij deze bezoeken plannen.
Voor 2015 staan er 2 aankeuringen in de planning en er komen weer een mooi
aantal nestjes aan.
In het najaar van 2015 staat een overleg gepland voor belangstellende leden,
leden-fokkers en leden-eigenaren van dekreuen welke specifiek zal zijn gericht

op het fokken. Een leuke manier om met elkaar kennis te maken en met elkaar
van gedachten te wisselen over het fokken.
In de hondenfokkerij zien we dat afkomst, registratie en in de toekomst
genetische bepaling van erfelijke ziekten bepalend gaan worden.
Daarom zijn wij begin 2015 gestart met verplichte DNA afname voor de
puppen en adviseren we ook om bij de ouderdieren DNA af te nemen en te
registeren.
Eind 2014 hebben we een lezing gehad van Ir. Ed Gubbels (geneticus). Het is
erg belangrijk dat we een grote populatie van verschillende fokdieren
gebruiken.
Hier valt nog winst te behalen voor de LSOHV.
Voor wat betreft de gezondheid van ons ras is de werkgroep nog in een
aftastende fase. Een zustervereniging is doende veel energie te stoppen in de
dwerggroei en we kijken reikhalzend uit naar de uitkomsten. Voor de LSOHV is
het volgen van de ontwikkeling in DNA kennis t.o.v. gezondheid op dit moment
een speerpunt. Zoals boven omschreven zullen de onderwerpen die door Ir. Ed
Gubbels zijn aangedragen zwaar wegen in de prioriteitenlijst van de werkgroep
gezondheidszaken en het komende jaar in een top drie worden verwoord en
daarmee zal de werkgroep aan de slag gaan.
Kortom de vereniging zet zich in voor een gezonde LangStokhaar- en
Oudduitse Herder, niet alleen in woord maar zeker ook in daad.
De LSOHV is een groeiende vereniging waar positief bezig zijn met onze leuke
hobby weer voorop staat.
Dat biedt perspectief voor de toekomst.

Johan Sluijer
Bestuurslid Fokbeleid
Verantwoordelijk bestuurslid voor de werkgroep Gezondheidszaken
Evenementen/Werkgroep Evenementen:
Als bestuurslid Evenementen ben ik verantwoordelijk, samen met de
Werkgroep Evenementen, voor alle te houden evenementen van de vereniging.
In 2014 zijn er door verschillende leden 9 prachtige wandelingen
georganiseerd met grote en soms wat minder grote opkomsten waarbij na
afloop altijd een leuke groep deelnemers nog “nablijft” in een restaurant of
café om onder het genot van een drankje en/of wat te eten nog gezellig met
elkaar na te praten.
Ook is er door de vereniging in het voorjaar van 2014 een wandelweekend
georganiseerd bij Hotel Witte Veen in Drenthe alwaar de honden zeer welkom
waren. Met 20 personen was een groot deel van het hotel gereserveerd voor

de vereniging.
En uiteraard de jaarlijkse show op 22 juni 2014 op het terrein van Manege
Groenewoude in Woudenberg. Met 42 deelnemers wat minder deelnemers dan
het jaar daarvoor maar toch een zeer geslaagde show welke, vanwege het
prachtige weer, buiten is gehouden.
Voor 2015 is de wandelagenda al weer gemaakt. We hebben weer enthousiaste
leden bereid gevonden om een 10-tal wandelingen te organiseren.
De show is gepland op 27 september 2015, wederom bij Manege Groenewoude
in Woudenberg.
Het wandelweekend mag ook in 2015 niet ontbreken en de werkgroep is druk
bezig om een zogenaamde Leden-dag te organiseren.
Al met al zijn we druk bezig om er weer een mooi jaar van te maken.
Monique van Assen
Bestuurslid Evenementen
Verantwoordelijk bestuurslid voor de werkgroep Evenementen
Werkgroep PR en Communicatie:
Sinds eind oktober 2014 onderhoudt de werkgroep PR en Communicatie de
website, de facebookpagina en verzorgt de nieuwsbrieven en de uitgifte van
het clubblad.
In 2014 zijn er 2 clubbladen uitgegeven en voor zover wij kunnen nagaan 7
nieuwsbrieven.
Sinds het huidige bestuur is aangetreden zijn er 2 sponsoren, te weten
Dierenspeciaalzaak Fa. A. Boer & Zn. te Kampen en GrafiXpress te ’t Harde,
een bedrijf in druk- en printwerk, reclame en presentatiemateriaal.
De website en de facebookpagina worden druk bezocht. De facebookpagina
was eind 2014 zo’n 575 keer “geliked”.
De website werkt helaas nog niet helemaal optimaal, in samenwerking met de
werkgroep IT wordt naar een oplossing gezocht.
Voor 2015 staan in de planning:
Optimalisatie van de website en de facebookpagina, 1 x in de twee maanden
verzending van een digitale nieuwsbrief en minimaal 3 x per jaar uitgifte van
het clubblad.
Mogelijkheden worden onderzocht om een digitaal clubblad te verzorgen met
de mogelijkheid een papieren versie te printen of te versturen.
Ook zullen er meerdere sponsoren worden gezocht om de vereniging te
ondersteunen.
Carin Peletier
Verantwoordelijk bestuurslid voor de werkgroep PR en Communicatie

Werkgroep IT:
Namens de werkgroep IT doe ik hier verslag van de werkzaamheden van de
afgelopen bestuursperiode. De website van de LSOHV is geheel nieuw gebouwd
als een content management systeem waarbij het mogelijk is dat
bestuursleden en werkgroep leden delen kunnen vullen als zij daartoe zijn
geautoriseerd. Op dit moment zijn het voornamelijk de werkgroep Redactie en
PR en de secretaris die zich hiermee bezighouden. Daarnaast is de gehele
administratie opnieuw opgezet en daar waar stukken ontbraken, zijn deze weer
zo veel mogelijk aangevuld. Een deel van de administratie doet dienst als
stamboek. Alle bescheiden van de fokdieren en geboren pups worden hier
opgeslagen en bewaard. Er is gekozen voor een intelligent back-up systeem
zodat gegevens niet verloren kunnen gaan.
Het was te danken aan onze IT specialist dat we het afgelopen jaar tot twee
keer toe een geautomatiseerd systeem konden gebruiken waarbij leden zich
konden opgeven voor een door de LSOHV georganiseerd evenement. Ik denk
dat we kunnen stellen dat we qua informatie technologie voldoen aan de eisen
van 2015.
De door de vereniging aangeschafte laptop wordt volledig gebruikt voor het
bijhouden van de ZooEasy database die op zich weer gebruikt wordt voor het
berekenen van de inteelt coëfficiënt en het maken van de daadwerkelijke
stamboom van honden. Deze database is inmiddels gevuld met een kleine
2000 duizend (Oud)Duitse Herders.
Johan Schuurman
Verantwoordelijk bestuurslid werkgroep IT

