jaarverslag

Noord-Oost Nederland
jaar vanKringgroep
de Nederlandse Herdershonden Club 2015

Jaarverslag 2015
Het jaarverslag wordt opgesteld door het bestuur van de Kringgroep Noord-Oost Nederland (KNON).
De KNON is aangesloten bij de Nederlandse Herdershonden Club, net als de Kringgroep
Midden-Nederland en Kringgroep Rotterdam. De vereniging is opgericht op 25 oktober
1990. Wij zijn een kleine, maar zeer actieve vereniging met enthousiaste leden en instructeurs.
De KNON heeft onder andere ten doel de capaciteiten van de Hollandse Herder als werkhond 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 kan deelnemen van pup tot Verkeers
Zekere Hond (VZH). 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:		
penningmeester:		
secretaris:		
algemeen bestuurslid:

Annemiek Krol Corina Breimer Janine Schopmeijer Sonja Weggen -

annemiek@knon.nl
corina@knon.nl
janine@knon.nl
sonja@knon.nl
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Trainingslocatie: Bronnegerstraat 24a/ Boslandenweg, 9531 TG Borger.			
				
Secretariaat:
Parallelweg 9, 7822 GL Emmen, tel 06-51912313 info@knon.nl
Facebook:
https://www.facebook.com/hondenschoolborger
Bankrekening: NL98 RABO 0147 7079 51 te Borger
K.v.K. Zwolle: 40062283

www.
knon.nl

Alle instructeurs hebben een eigen
KNON-emailadres: voornaam@knon.nl
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Voorwoord
Beste KNON-leden,
Voor je ligt een extra dik Jaarverslag 2015. De vorige Algemene LedenVergadering lijkt
nog maar zo kort geleden. De tijd vliegt als je het leuk hebt!
Het was weer een bijzonder actief jaar.
Nooit eerder hebben zich zoveel cursisten aangemeld en wat prijzen we ons dan ook
gelukkig met onze trouwe groep instructeurs! Ze staan niet alleen met passie voor de
groepen, maar stellen ook enthousiast nieuwe activiteiten voor en begeleiden deze op
deskundige wijze.
We maakten dit jaar kennis met twee nieuwe cursussen: Winterspelen en Hoopers.
Beide bleken zo’n succes dat ze dit jaar navolging vinden.
2015 was het jaar dat we afscheid namen van een bestuurslid, maar er een Vrijwilliger
van het Jaar en een Ambassadeur bij kregen.
2015 was het jaar dat onze veldlampen werden gestolen. Gelukkig bleek de wereld toch
zo slecht nog niet: binnen de kortste tijd kregen we van een aantal gulle gevers nieuwe
lampen aangeboden, die vervolgens door een aantal andere kanjers zijn geïnstalleerd.
Maar 2015 zal vooral in de herinnering blijven als een prachtig jubileumjaar. We vierden
de 15e editie van de Survival voor Baas en Hond én het 25-jarig bestaan van de KNON!
Als vrijwilligersclub al 25 jaar bestaan: dat kan alleen met gepassioneerde mensen die,
elk naar eigen vermogen, hun ziel en zaligheid leggen in dat wat ze zo leuk vinden en
goed kunnen. Mensen die we dankbaar zijn en koesteren.
Ook in 2016 zetten we er weer samen de schouders onder!
Het bestuur: Corina, Janine en Annemiek

Jaarverslag

1990 - 2015

25
Onze voorzitter heeft heel
wat getrakteerd in 2015!
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I- Verslag van de secretaris
ACTIVITEITEN VAN HET BESTUUR:
• Het bestuur heeft in 2015 zeven keer vergaderd, waarvan vier keer met de instructeurs. Daarnaast is er zeer regelmatig tussentijds overleg om alle nieuwe ontwikkelingen en activiteiten te coördineren.
• De samenwerking met de Reddingshonden Groep Drenthe (RHGD) verliep goed.
De gezamenlijke organisatie van klusdagen en de SURVIVAL waren weer succesvol.
• Het bestuur is actief op zoek gegaan naar sponsors en subsidies. De NHC en Rabobank gaven ons een donatie voor de Survival en Jubileum. Ook hebben we weer
subsidie gekregen van het Oranje Fonds door mee te doen aan aan de landelijke
NLDoet klusdag op 21 maart.
• De Algemene Ledenvergadering werd 11 maart gehouden,
met 6 afzeggingen en 19 aanwezigen. De voorzitter en secretaris waren aftredend en herkiesbaar. Annemiek Krol en Janine Schopmeijer werden herkozen.
• In oktober is Sonja Weggen gestopt als bestuurslid. Gelukkig
blijft zij enthousiast trainen bij ons.
• Er is een mobiel pinapparaat aangeschaft.
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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 demonstraties en grote evenementen zoals de SURVIVAL voor baas en hond en op aanvraag
een HondenDoeDag.
• Aankondigingen van activiteiten/cursussen en artikelen plaatsen in regionale bladen en NHC-blad om deelnemers/ leden/ cursisten te werven.
• In verband met de hoge kosten wordt er helaas geen KNON-Jaarkalender meer
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
bijgehouden 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 locaties en nog meer gericht op de relatie
baas-hond. De cursussen worden gegeven in blokken van 10 lessen.
• Elke cursusgroep heeft een richtlijn, met een overzicht van de inhoud en de te
behandelen stof. Dit dient als leidraad voor de instructeurs.
• 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 HondVervolg, waarna men door kan gaan naar de Gevorderdengroep. Daarna kan men 4
richtingen op; VZH of Behendigheid of Appèl&Spel.
• De cursus Zoekwerk, gebaseerd op recreatief reddingshondenwerk, wordt het
gehele jaar door gegeven op zondagochtend, in blokken van 12 lessen.
• Voor nieuwe pups bestaat de mogelijkheid om halverwege het cursusblok alvast
te starten in de zgn instroomgroep, zodat ze daarna verder kunnen gaan in de
puppycursus.
•
Ook kan er indien nodig een aparte
instroomgroep voor de oudere hond
worden gestart.
•
In de wintermaanden was er een
cursus Sportmix, Winterbehendigheid
en Winterspelen.
Na de zomer is er gestart met een cursus Hoopers. Marian
heeft hiervoor de cursus voor Hooper-instructeur gevolgd
en is hiervoor geslaagd. Dit is een mooie aanvulling op
ons cursusaanbod en in tegenstelling tot behendigheid,
geschikt voor honden van alle leeftijden.

•

Na afloop van een cursusblok krijgt men een
certificaat. Alle deelnemers worden geëvalueerd
en krijgen persoonlijke tips en aandachtspunten
mee voor het volgende blok. We hebben echter
gemerkt dat het niveau van de cursisten per
groep behoorlijk kan verschillen. Daarom is
besloten om voor de cursus Jonge Hond Vervolg
en de cursus Gevorderden het examen weer in te
voeren. Hierdoor kan nog gerichter advies worden
gegeven aan de cursist.
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•

•
•

Er wordt twee keer per jaar een steekproef gehouden door alle cursisten een
evaluatieformulier te laten invullen, zodat we inzicht houden in de wensen en
verwachtingen.
Er zijn een aantal officiele tweedehands behendigheidsmaterialen aangeschaft.
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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 Jonge Hond-Vervolg Pup-vervolg en op zondag de
Zoekgroep.
• Han Görtz begeleidde de cursus Appèl&Spel, Gevorderden, Jonge Hond en - Vervolg.
• De VZH-cursus werd verzorgd door Roeland Strijk. Roeland is (voorlopig?) gestopt als
instructeur maar blijft gelukkig zeer betrokken bij de KNON. Net als Wiesje screent
en adviseert hij nieuwe, oudere honden die willen instromen.
• Carin van der Veen verzorgde de groepen Pup Vervolg en Jonge Hond Vervolg. Daarin
bijgestaan door Johan Ruzius. Vanaf september heeft zij de VZH-groep overgenomen.
• Meerdere instructeurs ontfermden zich in de wintermaanden over de cursus
Sportmix.
• Saskia Helder startte met een groep WinterBehendigheid en vanaf het voorjaar
samen met Aad Kleijn de cursus Behendigheid.
• Daarnaast deed Saskia de groep Jonge Hond. Na de zomer heeft Saskia de KNON
verlaten ivm andere leuke bezigheden.
• Brenda de la Porte verzorgde een InstroomPup, Pup, Pup Vervolg, Jonge HondVervolg en de Instroomgroep Oudere Hond.
•
Marian was gelukkig weer hersteld van een
langdurige blessure en deed de Pup en Pup Vervolg.
Na de zomer is zij gestart met de cursus Hooper.
<-- Sinds oktober mag Marian zich van Hoopers
Nederland nu officieel Hoopers-instructeur noemen.
* Sinds december draait Monique Klasens als aspirant
instructeur mee met de puppycursus bij Wiesje.
-->

2015

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!
7
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CURSUSSEN:
• De gehoorzaamheidscursussen werden op woensdagavond gegeven. In de
wintermaanden is een Puppygroep naar de zaterdag gegaan.
• De cursus Zoekwerk wordt op zondagochtend gehouden.
• Dit jaar zijn er drie keer nieuwe cursussen gestart; in maart, juni en september. Voor
een overzicht van de aantallen; zie tabel op blz. 10.
• Gedurende de schoolvakanties was er een trainingsstop, behalve voor de (instroom-)
pups.
• De cursistenadministratie word al jaren zeer vakkundig geregeld door Wiesje
Klokker. Waarvoor onze grote waardering en hartelijke dank.
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SURVIVAL VOOR BAAS EN HOND: 15e editie!
Op 12 september vierden we het derde lustrum van onze SURVIVAL
voor baas en hond. Gedurende een tocht van 10 km werden baas
en hond uitgedaagd om samen een aantal opdrachten/hindernissen te vervullen. Voor de achtste keer vanaf onze trainingslocatie
te Borger. Wederom met hulp van Scouting Stadskanaal voor
het bouwen en bemannen van een aantal hindernissen, met de
onmisbare hulp van Hoofd Tokkelbaan Wim en 20 onmisbare
trouwe helpers.

Happy Dog had vanwege het jubileum speciale t-shirts voor
iedereen gesponsord zodat het clubterrein en de routes prachtig
donkerblauw kleurden.
Fantastisch is het enthousiasme van de 100 deelnemers, van wie
we dit jaar niet alleen complimenten en bedankjes in ontvangst
mochten nemen, maar vanwege de jubileumeditie ook felicitaties
en van een groep trouwe deelnemers van KNPV De Speurneus uit
Apeldoorn kregen we zelfs een prachtcadeau.
Deze extra feestelijke jubileumeditie was kortom zeer geslaagd.
Op naar de 16e Survival voor Baas en Hond op 17 september 2016!
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Voor alle helpers die op de dag niet
zelf kunnen deelnemen, is er
op de avond voor de grote dag
een mini-survival waarbij alle
opdrachten op het clubterrein
worden getest.

EXAMENS EN ANDERE (SPORTIEVE) ACTIVITEITEN:
• Op 21 maart hebben we weer een klusdag georganiseerd samen met de RHGD, in
het kader van de landelijke NLDoet vrijwilligersdag. Ondertussen werd op het veld
door Brenda het VZH-proefexamen gefilmd.

•

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.

•

Het UV-examen, een uithoudings-vermogen-proef van 20 km op de fiets werd op 15
mei ‘s avonds gehouden. Alle 8 deelnemers zijn geslaagd!
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UV-examen
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•

Op 19 april hebben we een VZH-BH examen gehouden, een officieel africhtingsexamen
Verkeers Zekere Hond. Van de zeven deelnemers zijn er zes koppels geslaagd.
Met dank aan instructeur Roeland en keurmeester Lex Quartel.

VZH

2015
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Anneke Everts Vrijwilliger van het Jaar
Elk jaar organiseert de PvdA Borger-Odoorn een verkiezing voor de Vrijwilliger van het
Jaar. Toen dat bericht tot ons kwam, dachten we als KNON-bestuur meteen: Dit is een
mooie manier om onze Anneke te bedanken voor het vele werk dat ze voor de club heeft
gedaan en nog steeds doet. We nomineerden haar en via de mail en Facebook organiseerden we een heuse campagne om onze leden, cursisten, donateurs en volgers op te
roepen hun stem uit te brengen op Anneke.
Van KNON Hondenschool Borger is Anneke sinds 1993 lid
en ze traint dus al ruim 20 jaar wekelijks met haar honden.
Maar bovenal is ze al die jaren al op meerdere locaties de
drijvende kracht achter menige aanbouw en/of verbouwing
van de diverse clubhuizen van de KNON. Ze legt vloeren,
timmert plafonds en wanden, plaatst kozijnen en deuren,
legt draden en leidingen, maakt bars, naait gordijnen en
vangt daarnaast ook nog eens mollen.
En Anneke heeft ook nog verstand van houtsnijwerk: ze
zaagde ons clublogo in alle luiken waardoor ons clubhuis
een uniek buitenaanzicht kreeg. Niets is haar te veel, ze
kan alles. Verzin het maar en Anneke maakt het klaar!
Met haar 76 jaar is ze nog steeds onze onmisbare superbouwvrouw!
En Anneke won! Tijdens een feestelijke bijeenkomst met PvdA-kopstukken en de pers
werd Anneke in het bijzijn van haar familie flink in het zonnetje gezet.
Op vrijdagmiddag 26 juni kreeg de KNON bezoek van een
achtkoppige delegatie van de PvdA Borger-Odoorn. Na
ontvangst met koffie en cake gaf Anneke een enthousiaste
rondleiding in en rond ons steeds mooier wordende
clubhuis om te laten zien waarom ze werd verkozen tot
Vrijwilliger van het Jaar 2015 van Borger-Odoorn. Al haar
geweldige werk oogste veel bewondering en waardering!
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Een ambassadeur!
De KNON heeft sinds dit jaar een heuse ambassadeur: Dirk Jan
Lekkerkerker. Dirk Jan is al jaren een bekend gezicht in Borger
en Drenthe. Hij is ondernemerscoach, loopbaanadviseur en
projectleider op het snijvlak ict/gps/smartphone. Verder weet
hij alles van regiomarketing op toeristisch gebied. En hij is een
echte netwerker, kent alles en iedereen.
Enthousiast, gepassioneerd, betrokken, behulpzaam en vol
ideeën: Zo is hij in zijn werk en zo kennen wij hem ook al jaren
op de club waar hij traint met zijn Friese stabij Binke.
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KNON bestaat 25 JAAR!
Zaterdag 7 november is dat gevierd met de instructeurs, trouwe vrijwilligers en het
bestuur. ‘s Middags was er een leerzame en leuke motivatieworkshop van Renate
Steinfort.

En ‘s avonds genoten we van een gezellig etentje. Met bijzondere aandacht voor een
aantal kanjers:

2015

Als vrijwilligersclub al 25 club bestaan: dat kan alleen met gepassioneerde mensen
die, elk naar eigen vermogen, hun ziel en zaligheid leggen in dat wat ze zo leuk
vinden en goed kunnen.			
13
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OVERZICHT LEDENBESTAND 2015
OVERZICHT LEDENBESTAND
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

leden

24

23

17

19

14

14

18

21

25

20

buiten-gewone leden

32

37

33

44

43

55

53

66

76

52

donateur

3

4

4

4

4

4

3

3

3

3

TOTAAL

59

64

54

67

61

73

74

90

104

75
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OVERZICHT AANTAL CURSISTEN
per cursus per jaar
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Puppy

29

24

26

52

45

33

38

58

34

71

Pup-vervolg

-

-

-

-

11

25

23

44

36

59

Jonge Hond

25

15

27

24

34

35

34

41

32

71

Jonge Hond-vervolg

-

-

-

-

9

7

6

17

35

27

Gevorderd

13

9

18

28

16

16

14

16

27

23

V.Z.H.

10

25

19

16

16

20

29

30

20

21

Appèl &Spel

7

3

7

18

43

48

21

32

10

22

Behendigheid

-

-

-

-

12

16

13

15

24

19

Hoopers

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Speuren

6

5

-

7

13

20

21

22

11

-

Zoekwerk

-

-

-

-

-

-

-

-

19

28

SportMix

-

-

-

-

-

-

-

-

7

7

Winter Behendigheid

-

-

-

-

-

-

-

-

6

6

Winterspelen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

TOTAAL

90

81

97

145

199

220

199

287

289

370
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Visie en doelstelling 2016
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.
2.
3.

het verder ontwikkelen van onze instructeurs
het voltooien van de verbouwing
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 onderhouden
van de site, voor de organisatie van
evenementen zoals de Survival voor Baas
en Hond etc.
Maar we zijn vooral op zoek naar extra
instructeurs!

2015
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II- Jaarrekening 2015
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Winst- en Verliesrekening 2015

2015
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Toelichting winst- en verliesrekening
Verklaring van de posten:
Activiteiten

Donaties, sponsoring en attenties

Cursussen en contributie

Donaties, sponsoring

Survival

Attenties

UV-examen

NHC

VZH-examen
Eindejaarsborrel

PR

Wiesjes Winkel

Clubblad / Kalender

Andere activiteiten

Website

Clubgebouw en veld

Instructeurs en bestuur

Verzekering

Workshops, trainingen

Elektriciteit

Reiskostendeclaraties

Water

Bestuursdeclaraties

Inkopen Clubgebouw
Onderhoud

Overig

Materialen en Inventaris

Verhuur tent

Verbouwing en inrichting

Bankkosten

Gemeentelijke heffingen

KvK

Veldonderhoud

RHGD

Afval

Payleven

Jaarverslag

Overig
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Activiteiten
We hebben dit jaar een goed jaar gedraaid als het op de cursussen aan komt, de inkomsten lagen maar liefst 3000 euro hoger dan begroot, namelijk ruim 11.000 euro. Dit heeft
iedereen ook gemerkt aan de volle groepen en het feit dat we regelmatig nee moeten
verkopen aan nieuwe cursisten. Om met name de pups toch tegemoet te komen zijn
er extra cursussen geweest vanaf halverwege een cursusblok en is er tijdens de zomervakantie doorgetraind met de jongste pups. Dit mede door de onvermoeibare inzet van
onze instructeurs die dit mogelijk maken.
De inkomsten bij de survival liggen uiteindelijk ook hoger dan verwacht, hierdoor kunnen zowel de KNON als de RHGD een leuk extraatje in de boeken bijschrijven. De diefstal waarvan wij dachten dat die had plaatsgevonden bleek uiteindelijk na veel puzzelen
(gelukkig) een administratieve fout. Deze is met het maken van de jaarrekening boven
water gekomen. Wat nog wel drukt op de winst van de survival is de afschrijving van
het steigermateriaal wat in 2014 is aangeschaft en in drie jaar wordt afgeschreven bij de
survival. De kosten hiervan zijn per jaar € 201,34.
Het UV examen leverde vervolgens een kleine winst op terwijl het VZH-examen en de
eindejaarsborrel beiden in de rode cijfers eindigden.
Een nieuwe ster aan het firmament is de Winkel van Wiesje. Om de club van wat extra
inkomsten te voorzien en de cursisten een extra service te kunnen bieden zijn we dit
jaar gestart met de verkoop van onder andere tuigjes, clickers en lijnen. Met name de
tuigjes zijn een groot succes. Om de winkel op te starten is er een behoorlijke investering
van zo’n 800 euro gedaan. In de loop van het jaar zijn er met name tuigjes en clickers
verkocht, overige zaken zijn nog in voorraad.
Clubgebouw en veld
De inkomsten in deze categorie bestaan onder andere uit een teruggave van Essent en
oud ijzer wat is ingeleverd.
De kosten in deze categorie vallen lager uit dan begroot. Dit ondanks het extra irrigatiewerk wat gedaan is op het voorste veld en het vele werk wat gedaan is aan het clubgebouw. De berging is helemaal dichtgemaakt om hier in de toekomst een kantoor van te
maken. Achter de berging is een nieuwe berging gemaakt.
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Ook is er het nodige onderhoud gepleegd aan het
clubhuis. De betimmering van de dakpunt is vernieuwd, de regenpijp is aangepast en de buitenkant is geschilderd. Als laatste werden we eind
vorig jaar geconfronteerd met de diefstal van veldverlichting. Niet alleen waren we hierdoor lampen
kwijt maar was er ook het nodige vernield aan de
electra. Dankzij een paar gulle donateurs van lampen bleven de kosten binnen de perken.
Ook zijn er dit jaar materialen aangeschaft voor de
cursus Behendigheid en Hoopers en portofoons
voor de recreatieve zoekwerk groep, deze aanschaf
is goed voor ruim 700 euro.
Donaties, sponsoring en attenties
We hebben zowel voor NL Doet als voor de survival een donatie gekregen. De donatie voor de survival is in de boekhouding meegerekend met de survival en niet bij de donaties omdat deze
specifiek voor één doel bedoeld is.

jaarverslag

De pot met geld voor attenties heeft dit jaar zijn bodem meer dan bereikt
vanwege een tweetal redenen. We hebben helaas afscheid genomen van
meerdere instructeurs o.a. Roeland Strijk en Saskia. Gelukkig blijft Roeland nog steeds verbonden aan de club. Een andere reden dat de attentiepot leeg is, is dat we vanwege ons jubileum alle instructeurs en
vaste vrijwilligers een mooi beloningstasje hebben gegevens. De keuze
viel op een iets duurder maar wel veel praktischer tasje en aangezien
we niet ieder jaar een jubileum vieren hebben we als bestuur de keuze
gemaakt om dan maar iets meer geld uit te geven. Tijdens het jubileum
hebben we Johanna in het zonnetje gezet omdat ze al 25 jaar actief is bij
de KNON.

Artikel in Dagblad
van het Noorden
over het 25-jarig
KNON Jubileum.
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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.
PR
In 2015 hebben we er voor gekozen om niet langer een clubblad
en kalender uit te geven. Deze keuze is gemaakt omdat beide
producten veel tijd vroegen om te maken en daarnaast relatief
duur waren. Voor het clubblad is de digitale nieuwsbrief in de
plaats gekomen. In dit digitale tijdperk maken we veel gebruik
van onze internetsite en facebook.
Instructeurs en bestuur
In deze categorie vallen onder andere de reiskosten van onze instructeurs. Tevens hebben de instructeurs en bestuur in het kader van het jubileum een cursus gekregen van
Renate Steinfort. Onze jubileumdag hebben we afgesloten met een gezellig etentje. Het
bestuur heeft dit jaar een kleine 400 euro gedeclareerd aan zaken als cartridges, papier,
drukkosten. Zelfs met deze extra kosten zijn we netjes binnen budget gebleven.
Overig
De inkomsten in deze categorie vallen hoger uit dan begroot. Dit heeft onder andere te
maken met de bankkosten. Begin november heeft de Rabobank
een fout gemaakt met deze kosten en ruim 200 euro op onze
bankrekening gestort. Dit is in de week erna weer gecorrigeerd.
Een nieuw fenomeen dit jaar was onze pinautomaat.
Na een voorzichtig begin is het pinnen inmiddels aardig ingeburgerd en gaat zo’n 80% van de betalingen met de pin! Daar zijn we erg blij mee. De kosten hiervoor worden direct door de provider (per transactie) verrekend, deze kosten
zijn in de boekhouding niet terug te vinden. De enige kosten die gemaakt zijn is de
aanschaf van de pinautomaat zelf.

2015

Conclusie
We hebben 2015 met een mooi positief resultaat van €2319,47 kunnen afsluiten.
Het is een jaar geweest waarin er veel nieuwe zaken hun intrede hebben gedaan,
deze hebben geld gekost maar we zijn een financieel gezonde club die deze investeringen prima aankan.
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III - Verklaring kascommissie
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