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Het jaarverslag wordt opgesteld door het bestuur van de Kringgroep Noord-Oost Neder-
land.
De Kringgroep Noord-Oost Nederland (KNON) is aangesloten bij de Nederlandse Her-
dershonden Club en staat ook bekend als Hondenschool Borger.
De KNON is een kleine, maar zeer actieve vereniging met enthousiaste leden en instruc-
teurs. De vereniging is opgericht op 25 oktober 1990. 

De KNON heeft onder andere ten doel de capaciteiten van de Hollandse Herder als werk-
hond te benutten en te ontwikkelen. De geboden cursussen zijn behalve voor Hollandse 
Herders ook toegankelijk voor andere rassen en rasloze honden.

Het cursusaanbod is zo samengesteld dat de hond van pup tot Verkeers Zekere Hond 
(VZH) kan deelnemen. Dit betekent dat er reeds vanaf de Puppycursus gericht naar het 
VZH-niveau wordt toegewerkt. 
Daarnaast bieden we onder meer cursussen Behendigheid, Zoekwerk en evt. Speuren.
 
De KNON werkt nauw samen met de Reddingshonden Groep Drenthe, die tot doel heeft 
het opsporen van vermiste personen en daartoe honden en bazen opleidt tot inzetbare 
zoekteams.

Bestuur:
voorzitter:  Annemiek Krol - annemiek@knon.nl
penningmeester:  Corina Breimer - corina@knon.nl
secretaris:  Janine Schopmeijer -  janine@knon.nl
algemeen bestuurslid: Sonja Weggen - sonja@knon.nl

Trainingslocatie: Bronnegerstraat 24a/ Boslandenweg, 9531 TG Borger.   
    
Secretariaat:
  Parallelweg 9, 7822 GL Emmen, tel 0591-612261 / 06-51912313
  info@knon.nl
  Facebook:  https://www.facebook.com/hondenschoolborger
  Bankrekening: NL98 RABO 0147 7079 51 te Borger
  K.v.K. Zwolle: 40062283
  
  Alle instructeurs hebben een eigen
  KNON-emailadres: voornaam@knon.nl. 

Jaarverslag 2014
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Annemiek schrijft dit jaar het voorwoord als voorzitter van de KNON. 
Tijdens de ALV heeft zij haar functie als penningmeester overgedragen 
aan Corina. 
Annemiek heeft de afgelopen tien jaar zeer goed gezorgd voor de finan-
ciën van de KNON. Tien jaar waarin ze heel wat heeft mogen innen 
(door de gestage groei van het aantal cursisten) en waarin er ze ook 
heel wat heeft mogen uitgegeven (aan de verbouwing van het clubhuis). 
Annemiek heeft door een goede planning en verantwoord beheer ervoor 
gezorgd dat de club heel veel heeft kunnen realiseren en dat we nog 
steeds in de zwarte cijfers staan. Fantastisch gedaan! 

Gelukkig blijft Annemiek onderdeel uitmaken van het KNON-bestuur, 
maar dan in de rol van voorzitter.

Voorwoord

Beste KNON-leden,

Het is bijna voorjaar, dus weer tijd voor de Algemene Ledenvergadering, waarin we te-
rugblikken op het afgelopen jaar en samen afspraken maken voor het huidige jaar.

Net als de krokussen nu bloeit onze vereniging! 

We hadden meer cursisten dan ooit, de instructeurs die ons na jaren trouwe dienst ver-
lieten zijn vervangen door enthousiaste nieuwe mensen, het bestuur was weer voltallig 
en de georganiseerde activiteiten waren geslaagd.

Maar hoe goed het ook gaat, dit is natuurlijk geen reden om stil te zitten. 

De verbouwing van de schuur tot vergaderruimte is in volle gang.

En ook de voorbereidingen voor de Survival voor Baas en Hond 2015 in september zijn 
alweer gestart. Het wordt de 15e editie, een lustrum dus! En er is nog meer reden voor 
feest: De KNON bestaat 25 jaar en de aan ons gelieerde Reddingshondengroep Drenthe 
is ook al 15 jaar actief. En dat moet allemaal gevierd worden!

We doen dan ook een beroep op al onze leden en cursisten om actief mee te denken en 
te vieren!!!

Het bestuur: Annemiek, Corina, Janine, Sonja



5

          20
14

Het bestuur is zeer verheugd dat Corina Breimer-Kleijn unaniem 
verkozen is tot penningmeester. Corina is al jaren betrokken bij 
de KNON, eerst als cursist en later als instructeur behendigheid. 
Zij werd al een half jaar ingewerkt door Annemiek.

ACTIVITEITEN VAN HET BESTUUR:
• Het bestuur heeft in 2014 11x vergaderd, waarvan 4x met de instructeurs. Daarnaast 

is er regelmatig tussentijds overleg geweest om alle nieuwe ontwikkelingen en acti-
viteiten te coördineren.

• De samenwerking met de Reddingshonden Groep Drenthe (RHGD) verliep goed. 
Vanwege ontwikkelingen in beide verenigingen zijn er geen gezamenlijke bestuurs-
vergaderingen gehouden. De gezamenlijke organisatie van klusdagen en de SURVI-
VAL waren weer succesvol. Er is gepoogd om onze run-bike-run van vroeger nieuw 
leven in te blazen, maar daarvoor was helaas te weinig belangstelling.

• Het bestuur is actief op zoek gegaan naar sponsors en subsidies. De NHC en Rabo-
bank gaven ons een donatie voor de Survival. Helaas is dit jaar onze aanvraag voor 
subsidie bij het Oranje Fonds kwijtgeraakt. We hebben wel gewoon meegedaan aan 
de landelijke NLDoet klusdag op 22 maart.

• De Algemene Ledenvergadering werd 
26 maart gehouden, met 10 afzeggin-
gen en maar liefst 21 aanwezigen.

• De secretaris was aftredend en be-
perkt herkiesbaar. Janine Schopmeijer 
werd herkozen voor een periode van 
1 jaar.

• Corina Breimer-Kleijn werd unaniem gekozen tot nieuwe penningmeester. Zij nam 
deze functie over van Annemiek Krol, zodat Annemiek kon worden voorgedragen 
voor het voorzitterschap. 

• Vervolgens werd Annemiek Krol uitgebreid bedankt voor al de jaren vakkundig pen-
ningmeesterschap. Om haar vervolgens, in de lijn van het in de ALV van 2013 al 

goedgekeurde voorstel, te installeren in de functie van voor-
zitter. In principe voor de duur van 1 jaar. Hiermee werd, na 
een 3 jaar durende vacature, het KNON-voorzitterschap einde-
lijk weer ingevuld.
• Leo Beijering is in augustus uit het bestuur getreden.

I- Verslag van de secretaris
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PR-BELEID
• Het op een eenduidige manier uitdragen van de filosofie en doelstellingen van de 

vereniging in onze cursussen en activiteiten. 
• Het organiseren van themalessen, lezingen, oefenexamens en CWH-examens. En 

samen met de RHGD: het organiseren van evt. open dag/spelletjesdag met demon-
straties en grote evenementen zoals de SURVIVAL voor baas en hond en op aanvraag 
een HondenDoeDag.

• Aankondigingen van activiteiten/cursussen en artikelen plaatsen in regionale bla-
den en NHC-blad om deelnemers/ leden/ cursisten te werven. 

• Het verzorgen van kerstpakketten/relatiegeschenken voor mensen en organisa-
ties waar we mee hebben samengewerkt in 2014. Voor het vijfde jaar werd er een  
KNON-Jaarkalender 2015 gemaakt voor de leden, donateurs en relaties.

• Er is een KNON-flyer met algemene informatie over de vereniging.
• Er zijn visitekaartjes voor de instructeurs om uit te delen aan de cursisten.
• Onze website www.knon.nl is gezien onze regionale functie ook te bereiken via 

www.hondenschoolborger.nl. Sinds eind 2013 wordt de site heel consciëntieus bij-
gehouden door Corina Breimer. Waarvoor onze dank.

• De KNON is ook te vinden op: https://www.facebook.com/hondenschoolborger.
• Ook staan we vermeld in de Telefoongids/Goudengids nr 30 (regio Emmen/Borger) 

en in de Gemeentegids van Borger en Emmen.

ONTWIKKELING CURSUSSEN:
Sinds 2010 bieden we cursussen aan waarvan de cursusinhoud meer gedoseerd en 
praktischer is, met wisselende situaties en lokaties en nog meer gericht op de relatie 
baas-hond. De cursussen worden gegeven in blokken van 10 lessen. 
• Hond en baas krijgen een brede basis aangeboden, met veel tijd en aandacht. Men 

doorloopt vanaf pup 4 basisblokken; Puppy, Pup-Vervolg, Jonge Hond, Jonge Hond-
Vervolg, waarna men door kan gaan naar de Gevorderdengroep. Daarna kon men 
4 richtingen op; VZH of Behendigheid of Appèl. De cursus Appèl&Spel is voorlopig 
gestopt.

• In maart is er een nieuwe cursus gestart: Zoekwerk gebaseerd op recreatief 
reddingshondenwerk. Deze cursus wordt het gehele jaar door gegeven op de 
zondagochtend, in blokken van 12 lessen. 

• Na de zomer konden we helaas niet starten met de cursus speuren. We zijn nog 
naarstig op zoek naar een nieuwe instructeur hiervoor. 
Johanna en Wiesje waren al eerder hiermee gestopt en 
zijn tijdens de ALV in het zonnetje gezet als dank voor hun 
jarenlange inzet voor het speuren.

• In oktober zijn er twee nieuwe cursussen gestart: 
Winterbehendigheid en de cursus Sportmix.

• Na afloop van een cursusblok wordt er geen examen 
afgenomen, maar krijgt men een certificaat. Alle deelnemers 
worden geëvalueerd en krijgen persoonlijke tips en aandachtspunten mee voor het 
volgende blok.
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• De laatste les van het jaar heeft cursist en gedragsdeskundige Carolien Ziel een  
themales verzorgd over ‘Vuurwerk en de hond’.

• Een vragenlijst ‘Inventarisatie en Evaluatie’ wordt per blok door de cursisten 
ingevuld, om meer inzicht te krijgen in de wensen en verwachtingen. 

• Ook zijn de richtlijnen per cursusgroep ingevoerd, met een overzicht van de inhoud 
en te behandelen stof. Dit dient als leidraad voor de instructeurs. 

INSTRUCTEURS:
De KNON prijst zich gelukkig met een actief team van bekwame instructeurs. Ze zijn 
multi-inzetbaar en kunnen meerdere cursusgroepen begeleiden. 
• Johanna Kelder begeleidde Pup-vervolg en sinds april de Zoekgroep.
• Tot april verzorgde Leo Beijering de 

cursus speuren. 
• Bertus ter Steege begeleidde tot de 

zomervakantie de Appèl & Spel en is 
daarna helaas gestopt met lesgeven.

• Han Görtz begeleidde de cursus Appèl, 
Gevorderden, Jonge Hond en - Vervolg.

• De VZH-cursus werd verzorgd door 
Roeland Strijk. Net als Wiesje screent 
en adviseert hij nieuwe, oudere 
honden die willen instromen. 

• Brenda Strijk ving de instroompups 
op en begeleidde de Puppy- en Pup-
Vervolg groepen. Ook Brenda is voor 
de zomer helaas gestopt met lesgeven.

• Carin van der Veen verzorgde de Pup  
en Jonge Hond-groep.

• Corina Breimer en Aad Kleijn 
begeleidden de cursus Behendigheid.

• Brenda de la Porte verzorgde een Pup, 
Pup Vervolg en Jonge Hondgroep.

• Marian deed een Pup, Pup Vervolg 
en Jonge Hond Vervolggroep, maar 
was helaas een groot deel van het jaar 
uitgeschakeld wegens een blessure. 
Gelukkig zal zij in voorjaar 2015 weer 
terugkeren op het veld.

• Wij zijn blij met onze nieuwe 
aanwinsten Saskia Helder en Johan 
Ruzius.

 Allen hebben ook dit jaar weer enthousiast lesgegeven. De complimenten voor ieders 
inzet; het is toch in de eerste plaats de verdienste van de instructeurs dat de KNON 
een bloeiende en groeiende vereniging is en blijft. Dus heel hartelijk dank voor al jullie 

werk!

Johan 
heeft zijn instructeurs-
opleiding bij Martin 
Gaus net achter de rug 
en komt bij ons zijn 
ervaring verdiepen.

Saskia 
kan bogen op een schat 
aan kennis en erva-
ring als instructeur en 
is van vele markten 
thuis.

Bertus verwierf met zijn unieke aanpak als in-
structeur  jarenlang een trouwe fanschare van 
cursisten.

Brenda verwerkte haar grote inlevingsvermo-
gen in mens en dier in wijze lessen.
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CURSUSSEN:
• De gehoorzaamheidscursussen wer-

den op woensdagavond gegeven. In 
de wintermaanden is een Puppygroep 
naar de zaterdag gegaan.

• Dit jaar zijn er vier keer nieuwe 
cursussen gestart; in januari, april, 
september en november. Voor een 
overzicht van de aantallen; zie tabel 
op blz. 10.

• Gedurende de schoolvakanties was er 
een trainingsstop.

• De cursistenadministratie word 
zeer vakkundig geregeld door Wiesje 
Klokker. Waarvoor onze grote 
waardering en hartelijke dank.

SURVIVAL VOOR BAAS EN HOND:
Op 13 september werd de 14de SURVIVAL voor baas en hond 
gehouden. Gedurende een tocht van 10 km werden baas en 
hond uitgedaagd om samen een aantal opdrachten/hindernis-
sen te vervullen. Voor de zevende keer vanaf onze trainings-
locatie te Borger. Dit  keer met hulp van 
Scouting Stadskanaal en 20 onmisbare 
trouwe helpers. Alle 100 deelnemers hebben 
weer genoten van deze dag. 

Wederom was er de mini-survival die we de 
avond vooraf houden om alle hindernissen 
vast te testen en om alle helpers en hun 
hond ook de gelegenheid te geven om wat 
van de Survival te proeven. 
Iedereen kijkt alweer uit naar ons derde 
lustrum op zaterdag 12 september 2015. Het testen 

van de tokkel
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EXAMENS EN ANDERE (SPORTIEVE) ACTIVITEITEN:
• Op 22 maart hebben we weer een klusdag 

georganiseerd samen met de RHGD, in het 
kader van de landelijke NLDoet vrijwilligersdag. 

• Het UV-examen, een uithoudings-vermogen-
proef van 20 km op de fiets zal in het voorjaar 
2015 worden gehouden.

• Op 23 juni hebben we een VZH-BH examen 
gehouden, een officieel africhtingsexamen 
Verkeers Zekere Hond. Met 5 deelnemers van 
de KNON, zijn er 4 koppels geslaagd. Met dank 
aan instructeur Roeland en keurmeester Lex 
Quartel.

• In maart en oktober hebben we weer een 
collectieve inenting-avond gehouden. 
Dierenarts Henri Nielen was weer bereid om 
met korting de honden van onze leden en cursisten te 
enten en/of chippen. De belangstelling hiervoor was groot.    
Deze service wordt elk voor- en najaar aan de leden/
cursisten aangeboden.

• Als laatste les van het jaar was er een themales over 
vuurwerk.  

• Uiteraard hebben we het jaar weer afgesloten met onze 
gezamenlijke eindejaarsborrel in ons eigen clubhuis. 
Dit als jaarlijkse blijk van dank en waardering voor de 
instructeurs, bestuur en andere waardevolle actievelingen. 
De belangstelling was groot, in de sfeer van een gezellig 
café werd er genoten van een hapje en drankje.

KNON-kleding:
Tijdens de eindejaarsborrel was 
er een heuse modeshow van onze 
instructeurs en bestuursleden in 
de nieuwe KNON-jassen!

Carolien Ziel
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OVERZICHT  LEDENBESTAND 2014

OVERZICHT  LEDENBESTAND

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

leden 24 23 17 19 14 14 18 21 25

buiten-gewone leden 32 37 33 44 43 55 53 66 76

donateur 3 4 4 4 4 4 3 3 3

TOTAAL 59 64 54 67 61 73 74 90 104

OVERZICHT  AANTAL  CURSISTEN
 per cursus  per jaar

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Puppy 29 24 26 52 45 33 38 58 34

Pup-vervolg - - - - 11 25 23 44 36

Jonge Hond 25 15 27 24 34 35 34 41 32

Jonge Hond-vervolg - - - - 9 7 6 17 35

Gevorderd 13 9 18 28 16 16 14 16 27

V.Z.H. 10 25 19 16 16 20 29 30 20

Appèl &Spel 7 3 7 18 43 48 21 32 10

Appèl - - - - - - - 12 28

Behendigheid - - - - 12 16 13 15 24

Speuren 6 5 - 7 13 20 21 22 11

Zoekwerk - - - - - - - - 19

SportMix - - - - - - - - 7

Winter
Behendigheid

- - - - - - - - 6

TOTAAL 90 81 97 145 199 220 199 287 289
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De KNON biedt de mogelijkheid de mentale en fysieke capaciteiten van de hond te 
ontwikkelen c.q. te vergroten, door het benutten en stimuleren van de individuele 
mogelijkheden van zowel hond als baas. Daarbij is niet alleen gehoorzaamheid van 
belang, maar ook het ontwikkelen van sociaal en maatschappelijk aanvaard gedrag.  
Het gaat uiteindelijk om de combinatie baas-hond !

Om dit te kunnen blijven realiseren zijn onze plannen op de korte en iets langere termijn:

1. het verder ontwikkelen van onze instructeurs 
2. het voltooien van de verbouwing 
3. het werven van vrijwilligers

Nu de verbouwing minder geld vergt, kunnen we meer investeren in onze instructeurs. 
Want zij zijn het die onze doelstelling uitvoeren. Hoe we hun capaciteiten nóg verder 
kunnen doorontwikkelen - het wie, wat en wanneer dat zal worden besproken met de 
instructeurs zelf tijdens de overleggen tussen instructeurs en bestuur die regelmatig 
plaatsvinden.

De verbouwing levert ons een clubgebouw op dat een wezenlijke rol speelt 
voor het opleiden van bazen en honden. Niet alleen voor de evaluatie van de 
lessen (nabespreken, gefilmde lessen bekijken), maar ook voor het geven van 
theorielessen en lezingen en vooral ook voor de sociale binding binnen de club.  
Op dit moment wordt een deel van het materialenhok verbouwd tot kantoor- /
overlegruimte.

Voor het realiseren van onze doelstelling 
zijn vrijwilligers onmisbaar. Er is altijd 
behoefte aan mensen die zich nuttig 
kunnen maken voor onderhoud, voor 
bestuursfuncties, voor het clubblad cq. de 
nieuwsbrief, voor het onderhouden van de 
site, voor de organisatie van evenementen 
zoals de Survival voor Baas en Hond, 
HondenDoeDagen, etc.

Visie en doelstelling 2015


	_GoBack
	Voorwoord
	I- Verslag van de secretaris
	Visie en doelstelling 2015

