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Van de voorzitter

lovende artikel dat Jen Walton in de vorige
Heeler Herald heeft geschreven; Jen, heel erg
bedankt daarvoor.

James en Penny hebben ruim twee maanden bij
vrienden met een hondenpension doorgebracht
omdat ik de zorg voor hen er niet meer bij kon
hebben. Het leven in een grote roedel honden
heeft vooral James goed gedaan en hem
socialer gemaakt.

Het doet me veel plezier om te zien dat er zulke
goede
contacten
met
Engelse
en
Scandinavische Heeler mensen zijn. Met name
Dick en Trudi en Wendy en Luuk spelen daar
een belangrijke rol in. Zij vormen in Nederland
een soort pleisterplaats voor de uitwisseling van
puppies van Scandinavië naar Groot Brittannië
en vice versa en maken het daardoor op een
vriendschappelijke manier mede mogelijk om te
voldoen aan alle invoerregels rond de
hondsdolheidsentingen. Ik begrijp dat er volgend
jaar maart een internationale karavaan vanuit
Scandinavie via Nederland - en met
Nederlandse deelnemers - met honden naar
Crufts in Engeland gaat. In een ras met een
relatief kleine populatie, zoals de Lancashire
Heeler,
zijn
dergelijke
"uitwisselingsprogramma's" van groot belang, afgezien nog
van het feit dat het geweldig is om met allerlei
mensen, die hun liefde voor de Heeler delen,
internationaal contacten te onderhouden.

Ik vond het natuurlijk heel erg jammer dat ik op
onze kampioenschapsclubmatch verstek moest
laten gaan; alles is vanzelfsprekend prima
verlopen zoals ook wel mag blijken uit het zeer

Mijn collega-bestuursleden dank ik hartelijk voor
hun werk aan The Heeler Herald (Dick Koster en
Trudi Willems), het soepel laten verlopen van
het secretariaat en de contacten met de Raad

Beste mensen,
Gelukkig is de situatie thuis weer zodanig
genormaliseerd dat ik nu weer zelf het
voorwoord kan schrijven. Mijn man Erik is na
een lange tijd van ziekte en een zeer langdurige
hersenoperatie in oktober jl. weer zo ver
opgeknapt dat hij weer vrijwel volledig
zelfstandig kan functioneren. De afgelopen vijf
maanden hebben veel verzorging gevraagd en
ik wil iedereen binnen en buiten de club
bedanken voor het overnemen van een aantal
werkzaamheden.
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van Beheer (Jan Carbo) en de inzet voor de
jaarlijkse clubmatch en internationale contacten
(Wendy Annijas en Luuk Buurma en ook Dick
Koster).
Ik wens u allen een mooie en veilige
jaarwisseling en een heel goed en gezond 2015.

Lydia Erhart
voorzitter
Dear all,

I am happy to say that my home situation is now
almost back to normal, enabling me to write my
own preface. My husband Erik has - after a long
period of illness and extensive brain surgery in
October last - has recovered in such a way that
he is almost completely able to function
independently. During the last five months he
needed a lot of taking care of and I sincerely
thank everybody outside
and inside our club for
taking over a number of
activities from me.

sorts of import rules and regulations for rabies
vaccinations on a non-commercial basis.
I understand that in March 2015 an international
group from Scandinavia will travel through The
Netherlands - and with Dutch exhibitors - to
Crufts
in
England.
These
"exchange
programmes" are of great importance in a
numerically small breed like the Lancashire
Heeler. And that is not counting the fact that it is
fantastic to be in touch internationally with many
different people who share their love for the
Heeler.
I am very grateful to my fellow committee
members for their activities for The Heeler
Herald (Dick Koster and Trudi Willems), the
smooth running of the secretary's office and
contacts with the Dutch Kennel Club (Jan
Carbo) and the efforts for our annual
championship clubshow and international

James and Penny have
stayed with friends with a
dog pension/sanctuary for
over two months as I was
not able to properly look
after them in that period.
Living in a big pack of dogs
was very good for James
and it further socialized him.
It was very disappointing for
me not to be able to attend
to
our
championship
clubshow;
of
course,
everything went very well as
has become clear from the
very positive report Jen
Walton wrote in our earlier
Heeler Herald. Jen, thank
you very much for your
praise.
It gives me great pleasure to
see that our contacts with
British and Scandinavian
Heeler people are so
positive. Especially Dick and
Trudi and Wendy and Luuk
play an important role in
this. In The Netherlands
they have created a sort of
halfway house for the
exchange
of
puppies
between Scandinavia and
Great Britain, thus enabling
new owners to adhere to all
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contacts (Wendy Annijas and Luuk Buurma and
also Dick Koster).
I wish you all a happy and safe New Year's eve
and a great and healthy 2015.

Lydia Erhart
chairperson

Status quo FCI-erkenning

Toen de eerste Lancashire Heeler in 1998 naar
Nederland kwam, bleek het ras hier niet erkend
te zijn. Vanaf het moment dat ik dat ontdekte,
heb ik me voor de erkenning ingezet. Dat leidde
er wel toe, dat ons ras in 2002 opgenomen werd
in een Voorlopig Register, maar veel rechten gaf
dat niet. Daarna werd het stil. Pas jaren later, in
2009, kwam er weer schot in. En eind 2009
kreeg het ras in Nederland erkenning. Het
ultieme
doel,
de
erkenning
door
de
overkoepelende, internationale organisatie FCI,
was daarmee nog ver weg.
De vereisten voor een erkenning door de FCI
zijn zeer zwaar en niet veel mensen dachten dat
het “erin zat” voor de Heeler. Zo moeten er 8
lijnen bestaan die niet verwant mogen zijn tot in
vier generaties. Ga daar maar eens aanstaan.
Dat is niet alleen moeilijk aantoonbaar, maar
bovendien is de fokbasis uit het verleden zo
smal dat het moeilijk leek te worden om die
lijnen te vinden.
Toch is de FCI erkenning belangrijk voor het ras.

Steeds vaker worden er Heelers naar andere
FCI-landen geëxporteerd (met als summum
Chilly naar Japan), en indien de eigenaar dan
besluit om te gaan fokken, zijn die nakomelingen
verloren voor de populatie. Omdat ze niet
geregistreerd kunnen worden, kunnen ze
namelijk ook niet worden ingezet in de fokkerij in
landen, waar het ras wél erkend is.
Onze voorzitster Lydia Erhart had echter een
geniale oplossing: Engeland is weliswaar geen
lid van de FCI (de kern van de erkenningsproblematiek) maar wel geassocieerd lid. In de
overeenkomst waarmee dat beklonken is, staat,
dat de FCI alle Engelse rassen die door de
Britse Kennel Club erkend
worden, ook zal erkennen.
Dat lijkt dan een “kat in het
bakkie” voor de Heeler te
zijn. Maar het liep anders:
om een of andere reden is
de boodschap, die aan
meerdere personen is
doorgegeven, niet doorgekomen. We werden dan
ook verrast door de
boodschap dat de Noorse
Kennel Club het op zich
had genomen om de
erkenning
van
de
Lancashire Heeler bij de
FCI aan te kaarten via de
conventionele route.
Intussen zijn we een
jaartje
verder.
De
Lancashire
Heeler
Association heeft zich
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enorm ingezet om ondersteunende materialen te
leveren aan de NKK. Achter de schermen is
blijkbaar heel veel in gang gezet, want kort
geleden werden we verrast met de mededeling
vanuit Noorwegen dat de Standaardcommissie
van de FCI haar goedkeuring aan het dossier
had gegeven. Ook de wetenschappelijke
commissie moet nog goedkeuring geven, maar
volgens onze bronnen is het nu onwaarschijnlijk
dat dat niet zal gebeuren.
We gaan er voor duimen want bij de aanvraag
voor het Markiesje ging het daar fout. Maar in
het optimistische scenario zou de Lancashire
Heeler ergens in het tweede kwartaal de
erkenning moeten kunnen krijgen. Dat zou een
geweldig resultaat zijn!

DK

waren “gewone” shows, maar Brussel was wel
iets bijzonders. In Rotterdam had de eerste
Nederlandse
Benelux
Winner
Show
plaatsgevonden, maar daarvoor was de eerste
Benelux Winner Show ooit al georganiseerd in
Luxemburg. De officials van de Raad van
Beheer hadden zich ervoor ingezet dat ook
rassen die in Nederland wel, maar in België en
Luxemburg niet erkend zijn, te weten de
Lancashire Heeler en het Markiesje, konden
meedoen om de Benelux Winner titels en
uiteindelijk de Benelux Champion titels.
Clogmills mrs Pawkins (Ziva) was de eerste die
in de prijzen viel en met zowel de Junior Winner
(BE JWLU’14) als de Winner (BE WLU’14) titel
was ze gelijk in de race voor de kampioenstitels.
In Rotterdam viel de eer te beurt aan LibertyAylove, Bob of the Seven Hills Country (Bogey)
(beide BE WNL’14), en Sukelyas Calliope (Calli)
(BE JWNL’14).

Brussel

Showbuzzzz
Het was me een kwartaaltje wel…. Na het
eerste weekend in september met de clubmatch
en de Benelux Winner Show in Rotterdam
waren er weer enkele shows waar we acte de
présence hebben gegeven. Zwolle en Bleiswijk
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Brussel was daarom zeer interessant, en niet
alleen omdat ons was gevraagd vooral
aanwezig te zijn. Drie Nederlandse honden
gaven acte de présence: Bogey, Ziva én Calli.
Bogey en Ziva haalde er hun tweede Benelux
Winner titel en hebben er nu nog eentje nodig,
Bogey die in Luxemburg en Ziva die in
Nederland. Calli haalde haar tweede Junior
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Winner titel binnen en is daarmee de eerste
Benelux Junior Champion ooit. De keurmeester
was trouwens een Nederlandse keurmeester,
namelijk Godelieve de Wit-Bazelmans.
Het was de eerste keer dat er Heelers te zien
waren op een Belgische show. Ooit werd ik
jaren geleden uitgenodigd om op een show de
Heelers ter opluistering te tonen, maar dat werd
op het laatste moment verhinderd door de
aanwezige gedelegeerde, die de organisatie
opdracht gaf mij zo snel mogelijk van het terrein
te verwijderen, op straffe van onmiddellijke
sluiting van de show. Dus toen geen Heelers,
maar nu wel. Er was redelijk wat belangstelling
van het publiek, vergelijkbaar met ons eerste
optreden in Nederland, op de Winner van 2009.
Tot zover het goede nieuws uit Brussel. Het was
een zware dag. Niet alleen vanwege de vroege
vetrektijd, maar om meerdere redenen. Als je
ruim op tijd aankomt, verwacht je niet drie
kwartier nodig te hebben om de parkeerplaats
op te kunnen rijden. Er was namelijk maar één
loket geopend…. Daarna was het maar liefst
bijna twintig minuten lopen naar de hal. Eenmaal
binnen bleek dat de keurmeester maar liefst 131
honden moest keuren voordat de Heeler en het
Markiesje aan de beurt waren. Dus pas tegen
vier uur waren we aan de beurt. En ik moet
toegeven, het was Godelieve de Wit niet aan te
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zien dat ze al zoveel honden had gekeurd: ze
bleef vrolijk en vriendelijk.
Daarna was het een half uur wachten voordat
we het aandenken te pakken hadden. Een mars
van 20 minuten, inladen en naar huis…..

Amsterdam
De organisatie in Amsterdam een weekje later
was daarna een verademing. Ik blijf de
parkeerplaatsen in de RAI erg krap vinden, maar
ze zijn in ieder geval in de buurt. Op de vrijdag,
de dag van de “Holland Cup, hadden we weer
een stand op het Hondendorp (Discover Dog).
Perfecte stands, dit keer zelfs met tafel (die we
vorig jaar erg misten), stoelen en een bench.
Voor het eerst konden we de stand opluisteren
met schitterende banners. Adri de Wit kon haar
kwaliteiten op het gebied van de beursverkoop
tentoon spreiden. En die kwaliteiten waren echt
nodig! We kregen veel aanloop, veel vragen en
veel geïnteresseerden.
De zondag, tijdens de Winner, gaf eigenlijk een
vergelijkbaar beeld: veel aanloop en vragen. Nu
moeten we maar afwachten wat onze activiteiten
concreet gaan opleveren.

DK
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Andere import-/exportregels
Tot nu toe was Nederland erg liberaal bij het
importeren van huisdieren. Er werden geen
eisen gesteld, dus een huisdier hoefde niet
ingeënt te zijn tegen rabiës, de leeftijd maakte
niet uit. Vorig jaar was er echter opeens paniek:
in een dierenasiel werd bij een uit Roemenië
geïmporteerde pup de verdenking op rabiës. Het
werd vrij nadrukkelijk in de landelijke dagbladen,
het bericht dat het niet zo bleek te zijn kreeg
echter geen plekje in de krant. Tot zover niets
nieuws.
Echter met ingang van 1 januari worden (ook) in
Nederland de importregels veranderd. Een pup
mag pas worden ingevoerd als hij op de leeftijd
van 12 weken of ouder is ingeënt, en als de
enting 3 weken of ouder is. Daarmee sluit
Nederland aan bij de meeste Europese landen.
Maar of het een zinvolle maatregel is…..
Als argumentatie geeft de staatssecretaris op
dat hiermee de illegale hondenhandel een halt
kan worden toegeroepen. Daarin zou ze gelijk
hebben, als er intensieve en effectieve
grenscontroles zouden bestaan. Daar is echter
alleen nog maar sprake van aan de
buitengrenzen van de EU. Veel van de illegaal
verhandelde pups komen echter uit voormalige
Oostbloklanden, maar binnen de EU-grenzen.
Daarmee is de handhaving van deze regel zeer
moeizaam, zo niet onmogelijk. Het zou grote
investeringen in menskracht, en daarmee geld,
vergen, en juist, dat hebben we er niet voor
over.

okkers
moeten
maken
over
de
overbruggingsperiode van zo’n 7 weken. Dat
betreft dan bijvoorbeeld de puppy-entingen. Niet
in elk land is dat gebruikelijk. Onze Engelse
importen hebben we altijd pas in Nederland
gevaccineerd.
Of fokkers bereid en in staat zijn om de pup
langer te houden is niet zeker. Dat zou kunnen
leiden tot een lagere uitwisselingsfrequentie
tussen landen hetgeen niet positief is voor de
genenpool. Tot nu toe hebben we in Nederland
met enkele pleeggezinnen gefungeerd als
opvang voor zo’n overbruggingsperiode. Het is
misschien zinvol ook in andere landen dergelijke
adressen achter de hand te hebben voor het
geval een fokker een pup niet zeven weken kan
of wil opvangen.

DK

Gezondheidsuitslagen
Patella-onderzoek
Sukelyas Catweazle: Patella 0/1

Oogonderzoek
Sukelyas Catweazle: vrij van erfelijke
oogafwijkingen (5-12-2014)
Tumlex Scurry Tally: vrij van erfelijke
oogafwijkingen (5-12-2014)
Bellsmond Kindred Spirit: vrij van erfelijke
oogafwijkingen (30-11-2014)

Daarmee is deze maatregel, die goed bedoeld
is, verworden tot last voor goedwillende fokkers
die per vliegtuig individuele honden laten
transporteren. Jammer, maar helaas. Voor
mensen die overwegen om een pup uit
Engeland of Scandinavië te laten overkomen,
betekent dit nu dat ze goede afspraken met de f

Tentoonstellingsuitslagen
Zwolle
Keurmeester: Cindy Kerssemeijer

Jeugdklasse teven
Sukelyas Calliope
1 jaar. Kleine krachtige stevig gebouwde
jeugdteef. Prima type. Vrouwelijk goed gevormd
hoofd,
vlakke
schedel.
Voldoende
amandelvormig oog, middelbruin. Prima staande
oren. Krachtig gebit. Licht uitdraaiend front.
Stevig bone. Overgang hals-ruglijn kan
vloeiender. Goed gehoekte achterhand. Prima
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Moves well from all sides.
Excellent temperament and
coat texture.
1 E, CAC, BoB

Jeugdklasse teven
Sukelyas Calliope
Feminine head. Correct bite.
Lovely dark eyes. Well-set
ears. Good body and bone for
age. Lightly long in the loin.
Well-set tail. Normal angulated
front and rear. Moves well.
Good coat texture. Excellent
temperament.
1 E, CAC

Bleiswijk (zondag)
bespiering, waterbestendige vacht. Kwieke maar
zeer slordige beweging. Rug moet vaster. Om
het type uitmuntend.
1 U, CAC, BoB

Keurmeester A. Indergaard

Jeugdklasse reuen
Sukelyas Catweazle

Open klasse teven
Bellsmond Kindred Spirit
Krachtige compacte teef van prima maat en
type. Vrouwelijk goed belijnd hoofd. Goed
aangezette en gedragen oren. Ogen mochten
amandelvormiger en donkerder zijn. Krachtig
schaargebit. Krachtig bone, goede hoekingen,
ster gewelfde ribbenkast. Goede bovenbelijning
en staartdracht. Prima kleur. Waterbestendige
vacht. Alert temperament.
1 U, res. CAC

One year. Brown and tan dog. Excellent size
and proportions. Nice eyes and ears. Excellent
angulations front and hind. Good length of
ribcage. Well-set tail, clamped between the legs,
indicating he is not comfortable in the ring. Still
nice tempered. Excellent coat. Moves well,
elbows could be firmer to the body.
1 E, CAC, BoB

Brussel
Keurmeester: mevr. G. de Wit-Bazelmans

Open klasse reuen

Luxemburg
Keurmeester Ann Imgramm

Jeugdklasse teven
Clogmills mrs Pawkins NJK
1 U, CAC, BOB, Benelux Junior Winner LU’14,
Benelux Winner LU’14

Bleiswijk (zaterdag)
Keurmeester: Hans Erik Pedersen

Open klasse reuen
Bob of the Seven Hills Country, Ned.
Kamp., NJK, JW13
Excellent type and size. Good head and
expression. Correct bite. Well-set ears. Good
neck and topline. Excellent body and bone. Well
angulated front and rear. Good tail carriage.
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Bob of the Seven Hills Country, Ned.
Kamp., NJK, JW13
1 U, CAC, Benelux Winner BE’14

Jeugdklasse teven
Sukelyas Calliope
1 U, Benelux Junior Winner BE’14

Tussenklasse teven
Clogmills mrs Pawkins
1 U, CAC, BoB, Benelux Winner BE’14

Amsterdam, Holland Cup
Keurmeester: Tomas Rohlin

Kampioensklasse reuen
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Foxthyme James Bond, Ned. Kamp. NJK,
EJW11, W12, W13
Four years, very happy fellow. Nice head shape.
Good skull and muzzle. Good eye and ear. Nice
body proportions. Very good bone and ribcage.
Good angulations back and fore. Excellent tail.
Would like a stronger thumbprint. Good coat
texture. Movement stable, but would like a
stronger topline. Very good temperament.
1 E, CAC, BoB

Jeugdklasse reuen

BEJWBE’14,
Fourteen months. Still needs some time. Very
nice head shape. Good eye and ear. Nice body
proportions, but would like a stronger topline.
Good bone. Ribcage needs time and I would
like it longer. Enough angulations back and
forward. Good thumbmarks. Good tail, nice coat
texture. Movement needs to be more stable.
Good temperament.
1 VG

Winner Amsterdam
Keurmeester: Hanne Laine Jensen

Sukelyas Camelot
14 months. Nice type and size. Good shape of
head, good skull and muzzle. Good eye shape.
Ok ears. Good body proportions. Very good
bone and ribcage for age. Enough angulations in
front, good behind. Good feet. Well set tail.
Thumbmarks. Moves well from the side, still a bit
unstable coming and going. Very good coat
texture.
1 E, res. CAC

Jeugdklasse teven

Open klasse reuen
Foxthyme James Bond, Ned. Kamp. NJK,
EJW11, W12, W13
...(onleesbaar), low to the ground with strong
body. Excellent parallel skull and foreface. Good
ears and eyes. Strong muzzle, correct bite.
Good neck. Level topline. Well set tail. Well
angulated. Stable front. Strong hindquarters.
Well carried tail. Moved with drive but could be
more stable, especially behind.
1 E, CAC, BOB, W’14

Sukelyas Calliope, NJK, BEJWNL’14,
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Voorlopige agenda ALV 2015
Voorlopige Agenda Algemene
Ledenvergadering LHCN op 16 april 2015 in
de Krooshof, Sidewende 1, 4122 GX te
Zijderveld vanaf 20.00 uur
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Verslag ALV 7 april 2013 en ALV 17 april
2014

Jeugdklasse teven
Sukelyas Calliope, NJK, BEJWNL’14,
BEJWBE’14
Feminine, a little long, low to the ground. Parallel
skull and foreface. Well set but not quite stable
ears. Good eyes. Strong muzzle with correct
bite. Good neck, acceptable topline, good tailset.
The front has enough angulation but legs are a
little round and the feet too French. Good body.
Enough angulation behind. But the steps could
be longer and more stable. Good coat and
colour.
1 VG

Tussenklasse teven
Clogmills
mrs
BEJWLU’14,

Pawkins,

NJK,

Feminine, well balanced, low to the ground.
Excellent head proportions with parallel skull
and forface. Good eyes and ears, correct tail,
well carried. Strong neck. Acceptable topline,
strong front, enough angulations behind. Good
bones and feet. Moves correctly. Good coat and
colour.
1 E, CAC, W’14

Open klasse teven
Bellsmond Kindred Spirit
Feminine, low to the ground but a little too long.
Well balanced head with parallel skull and
foreface. Good ears, acceptable eyes. Correct
bite. Good neck. Topline should be more level.
Good tail. Well angulated. Stable front with good
ribcage. Has enough angulations, but the
movements are too short and not stable. Good
coat and colour.
1 VG
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4. Jaarverslag bestuur over het jaar 2014
5. Jaarverslag portefeuille fokkerij over het jaar
2014
6. Financieel verslag: balans en staat van
baten en lasten over de jaren 2013 en 2014
7. Verslag kascommissie over de jaren 2013
en 2014 en voorstel tot décharge van de
penningmeester voor het gevoerde beleid
8. Benoeming kascommissie
9. Voorstel tot handhaving van de contributie
met ingang van 1 januari 2016. Het bestuur
stelt voor om de contributie te handhaven op
€ 20 per jaar.
10. Begroting
11. Bestuursverkiezing:
a. de voorzitter, Lydia Erhart, is
aftredend en stelt zich
herkiesbaar
Kandidaten voor deze positie kunnen zich
opgeven bij de secretaris, ondersteund door
de voordracht van 10 of meer leden,
overeenkomstig artikel 17.4 van de statuten.
De kandidatuur dient uiterlijk 26 maart 2015
per post of via e-mail bij het bestuur
aangemeld te zijn en zal vóór de ALV aan
de leden worden bekendgemaakt.
12. Rondvraag
13. Sluiting
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Frans de Jong blijft nog een jaar zitten, Roelie
Brinks stelt zich beschikbaar en neemt zitting in
de kascommissie.

Notulen ALV 2013
Notulen Algemene Ledenvergadering LHCN
op 7 april 2013 aanvang 12.00 uur
Locatie Café – Restaurant ’t Hilletje, De Brink 5,
3775 KP Kootwijk
Aanwezig: Lydia Erhart (voorzitter), Hannie
Warendorf (secretaris), Dick Koster (bestuurslid
en penningmeester a.i.) Wendy Annijas
(bestuurslid), Erik van Tienhoven, Roelie Brinks,
Marinus Smegen (introducée)
1. Opening:
Lydia opent om 12.00 uur de vergadering en
heet iedereen welkom.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Afmeldingen: Godelieve de Wit, Cindy
Kerssemeijer, Ed en Simone van de Haar, Erica
Bakker, Loes Mouchart, Jan de Gids, Anita
Gielisse, Frans en Frida de Jong, Jan Carbo,
Trudi Willems
2 a verslag ALV 2012. Dick merkt op dat vooruit
betaalde contributie in een aparte post staat.
Verder zijn er geen op- en aanmerkingen.
3. Jaarverslag bestuur over het jaar 2012.
Hannie leest dit voor, Lydia geeft nog even
toelichting over de caviabaan. Verder geen
opmerkingen.
4. Jaarverslag portefeuille fokkerij over het jaar
2012.
Dick leest het verslag voor, en zijn geen
opmerkingen
5. Financieel verslag: balans en staat van
baten en lasten over het jaar 2012
Vanuit de vergadering zijn er geen vragen.
6. Verslag kascommissie over het jaar 2012
Jean-Paul Smaal heeft vorig jaar zijn
lidmaatschap beëindigd, en hierdoor ook zijn
lidmaatschap van de kascommissie. Frans de
Jong heeft zich afgemeld voor de vergadering.
Dick heeft de stukken niet naar Frans gestuurd,
en geen contact met hem gehad, dus zijn ze nog
niet door Frans bekeken. De vergadering geeft
goedkeuring onder voorbehoud dat de
kascommissie de stukken goedkeurt.
7. Benoeming kascommissie
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8. Voorstel tot verlaging van de contributie met
ingang van 1 januari 2014. Het bestuur stelt
voor om de contributie te verlagen naar €
20,-- per jaar.
Lydia licht toe dat, omdat wij de HH digitaal
hebben, er weinig geld wordt gebruikt, en
daarom komt het voorstel om de contributie te
verlagen.
Roelie Brinks vindt dat het bestuur wel de
kosten moet kunnen declareren. Dick vermeldt
dat de kosten van de nieuwe secretaris wel
gedeclareerd gaan worden. Iedereen is voor de
contributieverlaging.
9. Begroting
Dick merkt op dat de contributie KvK er niet
meer is.
10. Vooruitblik activiteiten
 Vanmiddag is al de eerste activiteit, een
wandeling.
 De Kampioenschapsclubmatch staat
gepland voor 23 juni.
 Familiedag komt in september, datum is
nog niet gepland.
11. Aanpassing Rasspecifiek Fokreglement
naar Verenigingsspecifiek Fokreglement
(VFR) volgens het format van de Raad van
Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland
(bijlage volgt uiterlijk 16 maart a.s.)
Lydia geeft uitleg.
Hannie vraagt waarom bij 3.2 PRA er niet op de
lijst staat. Dit zal nog worden toegevoegd, Dick
gaat de verandering toepassen.
De vergadering gaat akkoord met het nieuwe
VFR en het kan dus na akkoord van de
Raad v. Beheer
(onder
voorbehoud
van
inhoudelijke wijzigingen) in werking treden.
12. Bestuursverkiezing:
a. de secretaris, Hannie Warendorf, is
aftredend en stelt niet zich herkiesbaar.
De positie is vacant.
Dhr. Jan Carbo heeft aangegeven deze post te
willen vervullen. Lydia bedankt Hannie met een
mooi boeket bloemen en is blij dat zij het kcm
secretariaat dit jaar blijft doen.
Jan Carbo (helaas afwezig door ziekte) wordt
benoemd.
b. het bestuurslid belast met website en
ledenadministratie, Wendy Annijas, is
aftredend en stelt zich herkiesbaar.
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c.

de
positie
van
penningmeester is
vacant, en dat blijft
zo.

13. Rondvraag
Dhr. Smegen merkt op
dat de HH erg groot van
formaat is, dit komt door
de foto’s. Dick gaat er
naar kijken hoe dat
anders kan.
Dhr.
Smegen
vraagt
hoeveel leden er zijn met
een Heeler. Dit zijn er
ongeveer 17 volgens
Hannie.
Dick vraagt zich af of er
niet een extra bestuurslid
moet
komen
voor
hondensport en stamboomloze Heelers.
14. Sluiting Om 13.30
sluit Lydia de vergadering.
Annijas (bestuurslid), Jan Carbo (secretaris),
Adri de Wit-v. Ziel, Luuk Buurma.

Notulist Hannie Warendorf
Den Haag, 8 april 2013

Afwezig
mkg:
Loes
Mouchart,
Hannie
Warendorf, Trudi Willems, Erik van Tienhoven.

De voorzitter:

1. Opening:
Lydia opent om 20:05 uur de vergadering en
heet iedereen welkom.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Vier leden hebben zich afgemeld voor deze
vergadering.
Het VerenigingsFokReglement (VFR) is definitief
goedgekeurd door de Raad van Beheer. Lydia
merkt nog op dat ze het een “gemiste kans”
vindt dat de Raad niet gekozen heeft voor een
RasspecifiekFokReglement, omdat er nu
verschillen kunnen gaan optreden per ras waar
er voor een ras meerdere verenigingen zijn.

Lydia Erhart

Notulen ALV 2014
Notulen Algemene Ledenvergadering LHCN
op 17 april 2014 aanvang 20:00 uur
Locatie Café – Dorpshuis De
Sidewende 1-3, 4122 CX Zijderveld

Krooshof,

Aanwezig: Lydia Erhart (voorzitter), Dick Koster
(bestuurslid en penningmeester a.i.) Wendy
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3. Jaarverslag bestuur over het jaar 2013
Helaas staan de notulen van de ALV 2013 niet
geagendeerd. Deze kunnen dus niet worden
behandeld en dit zal dus op de ALV van 2015
alsnog gebeuren.
Het jaarverslag van het bestuur wordt akkoord
bevonden. Lydia dankt de opstellers.
4. Jaarverslag portefeuille fokkerij over het
jaar 2013
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Deze heeft in de The Heeler Herald (THH)
gepubliceerd gestaan en geeft geen aanleiding
voor vragen.
5. Jaarverslag redactie
Het verslag heeft in THH gestaan. Dick zegt dat
er een rubriek is geweest genaamd “Golden
Oldies”. Deze is er niet meer en hij vraagt of er
interesse zou zijn als deze terug komt. Adri
merkt op dat zij als lid het leuk zou vinden. Lydia
stelt voor eerst aan de keurmeesters te vragen
wat zij hiervan vinden. Uiteindelijk zullen zij de
beoordelingen moeten maken. Dick zegt dat de
keurmeesters de foto’s altijd leuk vinden.
Lydia dankt Dick en Trudi voor hun werk voor
het cluborgaan.
6. Financieel verslag over het jaar 2013
Dick behandelt het jaarverslag wat ook in THH is
gepubliceerd. Hij merkt ten aanzien van de
cijfers op dat het resultaat van de clubmatch
neutraal geweest is. Het jaarresultaat is positief
en het is opmerkelijk dat we als kleine
vereniging in staat blijken een reserve op te
bouwen. Er zijn geen vragen en dus wordt het
financieel jaarverslag akkoord bevonden. De
voorzitter dankt de penningmeester.
7. Verslag kascommissie over het jaar 2013
Roelie Brinks en Frans de Jong waren dit jaar
de kascommissie. Roelie heeft laten weten dat
de kascommissie akkoord was. Er is echter nog
geen officieel document. Dick zal hier nog naar
vragen. Vooruitlopend op deze schriftelijke
verklaring stelt de voorzitter voor de
penningmeester te dechargeren. Ze stelt wel
voor het verslag van de kascommissie in THH te
publiceren. De vergadering gaat hiermee
akkoord.
8. Benoeming kascommissie
Roelie Brinks zal het komend jaar nog in de
kascommissie zitten. Adri de Wit-v. Ziel zal als
tweede persoon bereid in deze commissie
plaats nemen.
9. Begroting
De begroting is voor het grootste deel al tijdens
de behandeling van het financieel verslag
doorgenomen. Er zijn geen bijzondere zaken die
extra aandacht behoeven. De begroting wordt
goedgekeurd.

Naast de clubmatch in september is er als
eerstkomende activiteit de familiedag welke met
een borrel wordt afgesloten. Er zijn reeds een
aantal inschrijvingen. Vooral uit het buitenland
kwam de vraag weer een KampioenschapsClubmatch te organiseren. De KCM is
gekoppeld aan de show in Rotterdam waar de
herdershonden op zondag gekeurd worden. Dit
jaar wordt in Rotterdam de titel Benelux Winner
vergeven.
Er zal bij de Raad nagevraagd moeten worden
of ons ras (als niet FCI erkend) in België
gekeurd kan/mag worden. Lydia zal dit aan John
Wauben voor leggen.
11. Bestuursverkiezing
Er zijn geen tegenkandidaten voor de
bestuursfunctie waarvoor wij Dick Koster
hebben voorgedragen. Lydia stelt voor Dick
Koster bij acclamatie te benoemen. De
vergadering gaat akkoord.
Dick Koster nam de functie van penningmeester
waar. Het bestuur draagt nu Luuk Buurma voor
als nieuwe penningmeester. Ook hij wordt bij
acclamatie verkozen.
Lydia heet hen beide welkom. Ze bedankt Dick
voor zijn werk het afgelopen jaar en overhandigt
hem als dank een alcoholische versnapering; ze
dankt Luuk voor zijn bereidwilligheid de functie
van penningmeester op zich te nemen.
12. Rondvraag
Er zijn geen algemene rondvragen gesteld. Wel
vraagt Dick aan Adri of ze mee wil doen in het
organiseren van activiteiten. Adri antwoordt
positief en Wendy zegt wel met Adri om de tafel
te gaan.
13. Sluiting
Om 21:00 sluit Lydia de vergadering.
Ze heropent de vergadering nog een keer om op
te merken dat de vereniging zijn eerste lustrum
in dit jaar zal vieren. Ze dankt de aanwezigen
voor hun inbreng en presenteert hiervoor een
paar presentjes. Vervolgens sluit ze de
vergadering definitief.
De voorzitter:

De secretaris:

Lydia Erhart

Jan Carbo

10. Vooruitblik activiteiten
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English Summary

On Facebook, rumors about the FCI recognition started to
spread. The Norwegian Kennel Club initiated the procedure,
supported by the Lancashire Heeler Association. We pay
attention to this as there seems to be some progress.
Furthermore we cover several shows, including the Benelux
Winner Show in Brussels. It was the first time ever that
Heelers were shown in Belgium.
Per January 1st, Holland implements the same import rules
as they are already usual in many countries in the EU. This
means that the foster-options are reduced. A pity, as we
have been contributing a lot to the exchange of puppies
between the UK and Scandinavia.
Please take time to pay your membership fee. It is still
only €20. The bank details are:
NL46INGB0006017945; BIC (SWIFT) INGBNL2A
Attn of: Lancashire Heeler Club Nederland,
Please mention: membership fee LHCN 2015

Zou u zo vriendelijk willen zijn uw contributie
weer over te maken? De bankgegevens zijn:
NL46INGB0006017945;
t.a.v. Lancashire Heeler Club Nederland,
s.v.p. vermelden: contributie LHCN 2015

Het bestuur wenst u en uw honden een
gezond en gelukkig 2015.
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