Jaarverslag 2016
Voorzitter:
Het was weer een mooi jaar om voorzitter te mogen zijn van deze actieve vereniging. In dit
verslag vindt u een opsomming van de meeste zaken die in het verenigingsjaar gepasseerd
zijn en maakt een woord van de voorzitter eigenlijk overbodig. Toch licht ik er twee uit.
Soms gaat er iets niet goed en dat overkwam een van onze fokkers. Een deel van de geboren
puppies bleken misvormd en kwamen levenloos ter wereld en ze vertoonde gelijkenissen met
een doodgeboren nest van een fokker van de DHCN. Er bleek sprake van dezelfde vader. Een
en ander heeft geleid tot een diepgaand onderzoek waarbij drie onafhankelijke deskundigen
constateerden dat er sprake was van genetische afwijkingen die gevonden moesten worden in
het erfelijk materiaal van de vader. De eigenaar van deze hond, een fokker van de LSOHV,
heeft kennis genomen van de uitkomsten van het onderzoek en heeft besloten per direct te
stoppen met kennel en fokkerij.
Het bestuur van de LSOHV huldigt dat samenwerking met de zusterverenigingen het ras ten
goede zou komen en heeft daartoe stappen ondernomen. Zowel de DHCN als de NODHV
hebben voor overleg uitnodigingen gehad en inmiddels hebben er meerdere gesprekken met
de DHCN plaatsgevonden (1x in 2016). Hoewel de gesprekken in goede harmonie verlopen en
er een aantal afspraken werden gemaakt zou de LSOHV een meer inhoudelijke samenwerking
toejuichen maar gevoelsmatig is de DHCN daar nog niet echt aan toe. De NODHV was nog erg
bezig om bestuurlijk de zaken binnen de eigen vereniging op orde te krijgen maar voor 2017 is
de afspraak gemaakt om bestuurlijk bij elkaar te gaan zitten.
Johan Schuurman
Voorzitter

Secretaris:
Administratief heeft het in 2016 goed gelopen. Doordat de vereniging groeit, wordt het wel
steeds drukker en is er bijna dagelijks werk te doen.
In 2016 zijn er 7 bestuursvergaderingen gehouden in de kantine van Hondenvereniging Elburg
of bij een van de bestuursleden thuis.
De Algemene Leden Vergadering heeft plaats gevonden op 17 april 2016 in de kantine van
Hondenvereniging Elburg.
Er heeft één keer een overleg plaats gevonden tussen de besturen van de LSOHV en DHCN.
Op 1 januari 2016 hadden we 156 leden.

Per 1 januari 2016 zijn er 10 leden die de contributie over 2016 niet hebben betaald.
Een aantal leden heeft opgezegd.
Op 31 december 2016 hebben we 213 leden.
In 2016 zijn er 243 facturen verstuurd voor lidmaatschappen, aankeuringen, nestcontroles,
fokcertificaten, kennelerkenningen en stambomen.
Eind 2016 hebben we een leden-programma aangeschaft welke per januari 2017 in gebruik is
genomen en direct is gekoppeld aan het nieuwe boekhoud-programma.
Carin Peletier
Secretaris

Fokbeleid / Werkgroep Fokbeleid:
Eind 2016 zijn er 25 actieve fokkers, 37 fokteven en 24 dekreuen bij de vereniging
geregistreerd.
In 2016 zijn er 109 stambomen afgegeven voor 18 nesten, een gemiddelde van ruim 6 puppen
per nest.
Er zijn 2 aankeuringen geweest, waarbij 16 honden zijn goedgekeurd voor de fok.
Omdat de vereniging groeit en zo ook de werkzaamheden zijn we dit jaar gestart met een
werkgroep fokbeleid.
De werkgroep bevat 3 leden nl. Monique van Assen (verantwoordelijk voor de aankeuringen),
Anne Slagman (verantwoordelijk voor de nestcontroles) en ondergetekende als
bestuursverantwoordelijke.
Wat opvalt is dat onze fokkers er een echt sport van hebben gemaakt om te fokken met een zo
laag mogelijke verwantschap. Bij de nestcontroles ziet bijna alles er top uit en de aankeuringen
verlopen streng maar rechtvaardig. Met andere woorden, iedereen neemt zijn
verantwoordelijkheid om er alles aan te doen om een zo gezond mogelijke ODH te fokken.
Fairfok is eigenlijk bij de fokkers van de LSOHV vanzelfsprekend.
Johan Sluijer
Bestuurslid Fokbeleid

Evenementen / Werkgroep Evenementen:
Naast een fantastische show en een daarbij behorende ringtraining is de LSOHV ook
vertegenwoordigd geweest op de Farm en Country Fair te Aalten. Hoewel de eerste dag in het
water viel en werd afgelast waren de twee volgende dagen een succes en leverde naast
goodwill ook een aantal nieuwe leden op. Het werken met thema’s bij de wandelingen vielen in
goede aarde en dan er was er in Huizen de demonstratie met politiehonden, voor velen een
kennismaking met deze andere vorm van het werken met honden.
Ook waren er weer de maandelijkse wandelingen die goed tot zeer goed bezocht werden en
ook deze wandelingen gaven de mogelijkheid om ons ras te presenteren aan belangstellenden.
In het najaar was er weer het onvolprezen wandelweekend welke goed bezocht werd en de
georganiseerde workshop bij iedereen goed in de smaak viel.
Celia Stok
Bestuurslid Evenementen

Werkgroep Gezondheidszaken:
De werkgroep gaat het database programma ZooEasy, dat tot voor kort vrijwel uitsluitend
werd gebruikt voor het maken van stambomen en verwantschapsberekeningen, steeds meer
gebruiken voor het registreren van de gezondheid.
Er is onderzoek gedaan naar Sperma-testen, Atopie (een allergie tegen bepaalde stoffen),
MDR1 (Multidrug Resistance gen1) en EPI (Exocriene Pancreas Insufficiënte).
Het risicio van Degeneratieve Myelopatie is verder uitgediept
Onlangs is het onderzoek afgerond naar de zogenaamde PETscan. Een landelijke database
waarin de diagnoses van Nederlandse dierenartsen worden gebundeld zodat men kan meten
wat de belangrijkste ziekten per ras zijn. Voor de ernstige problemen zou men DNA-testen
kunnen gaan ontwikkelen.
Als werkgroep monitoren we, om op de hoogte te zijn, de Vlooien/Tekenbestrijding en
Vaccineren/Titeren.
Voor 2017 staan er weer nieuwe onderzoeken op de rol, een gesprek met en wellicht
samenwerking met de Stichting Gezonde Duitse Herder en hebben we ingeschreven voor een
aantal leerzame lezingen, o.a. over epilepsie en kleurgebonden ziektes.
Carin Peletier
Verantwoordelijk bestuurslid Werkgroep Gezondheidszaken

Werkgroep Stamboek:
De werkgroep heeft in de loop van dit jaar een start gemaakt met het afgeven van stambomen
met daarop de fysiek in ons dossier aanwezige uitslagen van de ouder- grootouder- en
overgrootouderdieren.
De werkgroep is nog niet helemaal tevreden over de huidige vorm van de stamboom. Er moet
nog te veel met de hand worden aangepast.
In de loop van 2017 zal de werkgroep de stamboom volledig naar wens gaan inrichten.
Carin Peletier
Verantwoordelijk bestuurslid Werkgroep Stamboek

Werkgroep Redactie:
De nieuwsbrieven en het digitale clubblad werden graag gelezen in 2016 en behoren tot de
belangrijke middelen om te communiceren met onze achterban. De snelle ontwikkelingen in de
wijze van communiceren zal gevolgen hebben voor de LSOHV en de zienswijze is dat naast het
clubblad vooral Facebook zal worden gebruikt voor korte berichten.
Johan Schuurman
Verantwoordelijk bestuurslid Werkgroep Redactie

Werkgroep IT:
De werkgroep IT is grotendeels op de achtergrond bezig met de technische gedeelten van de
programmatuur en onder meer de website van de LSOHV. In 2016 zijn er aanpassingen
geweest aan de website in het kader van beveiliging en vereenvoudiging. Om te voorkomen
dat de werkzaamheden aan de website een dagtaak worden, zal er gezocht worden naar meer
verwijzingen om gewenste informatie zichtbaar te maken.
De website en de facebookpagina worden meer dan goed bezocht en kennelijk weten de
mensen ons te vinden gezien het aantal bezoekers (zie onderstaand overzicht Facebook)

1K = 1000 bezoekers
Ook de website kende veel bezoekers.

Johan Schuurman
Verantwoordelijk bestuurslid Werkgroep IT

