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Jaarverslag 2016
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 Appèl&Spel,
Behendigheid, Winterspelen, Winterbehendigheid, Zoekwerk en Hoopers.
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:		

Annemiek Krol Corina Breimer Janine Schopmeijer -

annemiek@knon.nl
corina@knon.nl
janine@knon.nl

Jaarverslag

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,
Alweer een jaar voorbij. ‘Time flies when you’re having fun’. En lol hadden we zeker
weer dit jaar.
De cursisten en hun honden hebben zichtbaar lol in de training. De instructeurs hebben
lol van enthousiaste cursisten. En het bestuur heeft er lol in als het zo goed gaat met de
club.
Dat laatste blijkt weer uit de overzichten van secretaris Janine en van penningmeester
Corina.
Beide en nog meer zijn te vinden in dit jaarverslag, zoals altijd weer flink gelardeerd met
mooie foto’s.
We doen het goed met z’n allen. En wel zo goed, dat de aanmeldingen blijven binnenstromen.
We hebben helaas zelfs een paar keer een ledenstop moeten afkondigen. We willen er
dan ook heel graag nieuwe instructeurs bij en daar wordt hard aan gewerkt. Een aantal
enthousiaste aspiranten kregen theoretische en praktische scholing onder de bezielende
leiding van Wiesje en leren de kneepjes van het vak van onze ervaren instructeurs.
We doen het goed met z’n allen, en dat doen we met elkaar!
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Het bestuur: Corina, Janine en Annemiek
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I- Verslag van de secretaris

2016

ACTIVITEITEN VAN HET BESTUUR:
• Het bestuur heeft in 2016 vijf keer vergaderd, waarvan drie keer met de instructeurs. Daarnaast is er wekelijks een overlegmoment 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. Ook hebben we weer subsidie gekregen van het Oranje Fonds door mee te doen aan aan de landelijke NLDoet klusdag
op 12 maart.
• De Algemene Ledenvergadering werd 6 april
gehouden, met 6 afzeggingen en 17 aanwezigen. De penningmeester was aftredend en herkiesbaar. Corina Breimer werd gelukkig herkozen.
• Ons algemeen bestuurslid Sonja Weggen heeft
het bestuur verlaten in oktober 2015 en we namen op deze ALV officieel afscheid van haar als
bestuursfunctionaris. We zullen haar nuchtere
en praktische blik op de zaken missen. Sonja
werd hartelijk bedankt en er wordt een cadeau
en bloemen overhandigd. Gelukkig blijft Sonja
nog wel bij de club als trainend lid.
• Het bestuur heeft alle instructeurs en aspirantinstructeurs aangeboden om deel te nemen
aan de cursus Module A: Gedrag en Leerprincipes van de hond bij O&O (Nederlandse Vereniging voor Instructeurs in Hondenopvoeding & Opleiding). Dit werd zeer enthousiast ontvangen en begin 2017 zullen er
tien afgevaardigden van de KNON deze cursus gaan volgen.
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.
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Twee keer per jaar wordt de digitale nieuwsbrief “De Aanzet” verstuurd naar de
leden, donateurs, cursisten en relaties. Ook wordt deze nieuwsbrief geplaatst op
onze site.
Er is een KNON-flyer met algemene informatie over de vereniging.
Tijdens de NHC Nestendag op 11-09 te Utrecht zijn KNON-folders neergelegd.
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.
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ONTWIKKELING CURSUSSEN:
De KNON biedt cursussen aan waarvan de cursusinhoud
overzichtelijk en praktisch is, met wisselende situaties
en locaties en veel aandacht voor 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 Hond-Vervolg, waarna men door
kan gaan naar de Gevorderdengroep. Daarna kan
men een aantal richtingen op; VZH of (Winter-)
Behendigheid, Hoopers of Appèl&Spel. En soms
Winter- of Zomerspelen.
• De cursus Zoekwerk, gebaseerd op recreatief
reddingshondenwerk die werd gegeven op de
zondagochtend, is helaas gestopt. De Zoekgroep
heeft besloten om voor zichzelf verder te gaan en
niet meer onder de vlag van de KNON.
• 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.
• In de wintermaanden was er een cursus
Winterbehendigheid en Winterspelen.
• Ook was er weer een cursus Hoopers. Dit is een
mooie aanvulling op ons cursusaanbod en in
tegenstelling tot behendigheid, geschikt voor
honden van alle leeftijden.
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Na afloop van een cursusblok krijgt men een certificaat. Alle deelnemers worden
geëvalueerd en krijgen persoonlijke tips en aandachtspunten mee voor het volgende
blok. De cursus Jonge Hond Vervolg en de cursus Gevorderden doen een examen.
Hierdoor kan nog gerichter advies worden gegeven aan de cursist.
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 materialen aangeschaft voor de zoekgroep, behendigheid en hoopers.

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 de (instroom-)pups en
Pup-vervolg en op zondag de Zoekgroep.
• Han Görtz was helaas een tijdje geblesseerd,
maar kwam weer vol enthousiasme terug voor de
cursusgroepen Appèl&Spel, Gevorderden, Jonge
Hond en - Vervolg.
• De VZH-cursus werd verzorgd door Carin van der
Veen. Ook begeleidde zij groepen PupVervolg, Jonge
Hond, Hoopers en samen met Aad, Corina en Marian
de Winterbehendigheid.
• Roeland en Wiesje screenen en adviseren nieuwe,
oudere honden die willen instromen.
• Brenda de la Porte verzorgde groepen
InstroomPup, Pup, Pup Vervolg, Jonge
Hond-Vervolg.
• Marian verzorgde groepen Pup Vervolg,
Jonge Hond, Hoopers, Behendigheid en
VZH.
• DirkJan Lekkerkerker en Esther vd Linden gaven begin van het jaar ludieke lessen
op en buiten de club bij de cursus Winterspelen.
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2016

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!

Peter		
•

•

Wendy

Triska

Petra

Brenda Marjan Triska Brenda

Wiesje heeft het voortouw genomen om een aantal enthousiaste cursisten te
scholen en begeleiden tot aspirant-instructeur. Zij lopen mee bij de cursussen en
worden daarbij ook gecoacht door de desbetreffende instructeurs. We zijn erg blij
dat Brenda Maas, Petra huizing, Triska Kroeze, Wendy Dollé, Peter Norder en Marjan
Buikes zo voortvarend en gemotiveerd aan de slag gaan bij ons.
De aspiranten Monique Klasens en Johan Ruzius zijn gestopt.
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CURSUSSEN:
• De gehoorzaamheidscursussen werden op woensdagavond
gegeven. Af en toe was er een Puppygroep op de zaterdag.
• Dit jaar zijn er vier keer nieuwe cursussen gestart; in januari,
april, juli en november. Een overzicht staat 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: 16e editie!
Op zaterdag 24 september vond alweer de 16e editie plaats van de
Survival voor Baas en Hond. Dit evenement, jaarlijks georganiseerd
door KNON Hondenschool Borger en Reddingshonden Groep
Drenthe, wordt zo langzamerhand een echte traditie voor vele
bazen en honden uit heel Nederland en zelfs uit de grensstreken.
Onze Survival voor Baas en Hond blijft gelukkig onverminderd
populair, want het was dit keer binnen een week uitverkocht voor
ruim honderd deelnemers.
Gedurende een tocht van 10 km werden baas en hond uitgedaagd
om samen een aantal opdrachten/hindernissen te vervullen. Voor
de negende 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.
Fraai weer, enthousiaste deelnemers, gulle sponsors en geweldig
werk van alle hardwerkende, inventieve en niet kapot te krijgende
vrijwilligers: het werd een topdag!
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Voor alle helpers die op de dag niet zelf
kunnen deelnemen, was er op de avond voor
de grote dag een mini-survival waarbij alle
opdrachten op het clubterrein werden getest.
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EXAMENS EN ANDERE (SPORTIEVE) ACTIVITEITEN:
• 12 maart was de dag van de nationale
vrijwilligersactie NL Doet. KNON Hondenschool
Borger doet al jaren mee in de hoop weer nieuwe
helpers te kunnen enthousiasmeren voor onze
club. Elk voorjaar wordt er gewapend met
bezems, harken, kwasten, hogedrukreinigers
en snoeischaren weer heel wat opgeknapt en
opgebouwd.
• 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.
• Annemiek en Janine werden genomineerd als “Kei van de Hondsrug” omdat
beiden zich al jaren inzetten als vrijwilliger voor de KNON Hondenschool Borger
en de Reddingshonden Groep Drenthe. Zij werden op de foto gezet voor het
project Kunstkei door Lawendel Fotografie. Alle keien werden afgelopen zomer
tentoongesteld in de dorpen op de Hondsrug.
• Het UV-examen, een uithoudings-vermogen-proef van 20 km op de fiets werd op 6
november gehouden. Het is een gezellig en sportief examen, dat wij jaarlijks proberen
te organiseren.We hadden weer een mooie route uitgezet, langs hunebedden en
door een prachtig bos in herfsttooi. De honden hadden de vaart er flink in en er
moest hard worden getrapt. Alle twaalf deelnemers waren geslaagd. Keurmeester,
examenleider, voorfietser, keurmeesterchauffeur, fotograaf, bezemwagenbestuurder
en vooral alle deelnemers: bedankt!
• Het geplande VZH-BH-examen van 8 oktober is verschoven naar voorjaar 2017.

10

OVERZICHT LEDENBESTAND 2016

2016
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Visie en doelstelling 2017
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

We zorgen voor de opleiding van aspirant-instructeurs én investeren in onze
ervaren instructeurs. Zij zijn het immers die onze doelstelling uitvoeren. Het
doorontwikkelen van hun capaciteiten is een continu proces en wordt besproken
tijdens de overleggen tussen instructeurs en bestuur die regelmatig plaatsvinden.
In het jaar 2017 volgt het gros van de (aspirant-)instructeurs een opleiding bij de
Nederlandse Vereniging van Instructeurs in Hondenopvoeding en –Opleiding (O&O).
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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.
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II- Jaarrekening 2016

2016
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Winst- en Verliesrekening 2016
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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

NLDoet

Eindejaarsborrel
Wiesjes Winkel

PR

Andere activiteiten

Website, folder, visitekaartjes

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
Overig

2016
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Activiteiten
Onze grootste bron van inkomsten zijn de cursussen. We hebben dit jaar iets minder
gescoord maar wel duidelijk beter dan verwacht. Vorig jaar was een topjaar waarin een
aantal instructeurs helaas is gestopt met lesgeven. Hierdoor konden we minder cursussen aanbieden, wat ook leidt tot minder inkomsten. De survival was dit jaar een groot
succes, we zaten heel snel vol en in tegenstelling tot andere jaren waren er bijna geen
afzeggingen waardoor we veel mensen op de wachtlijst moesten teleurstellen. Het
startgeld was iets hoger wat ook bijdraagt aan een hogere omzet maar de lotenverkoop
was een absolute topper dit jaar!
De eindejaarsborrel is financieel gezien nooit een succes
maar de gezelligheid maakt dat meer dan goed.
De ‘winkel van Wiesje’ heeft dit jaar ook een bescheiden winst geboekt, 31 euro. Die winst was een
stuk hoger geweest als we niet nog aan het einde
van het jaar nieuwe voorraad hadden aangeschaft.
Kortom, een leuke uitbreiding van onze activiteiten.
De lasten op de winst- en verliesrekening bij deze post
zijn oa retourbetalingen van mensen die alsnog niet mee
konden doen met de survival.
Clubgebouw
en
veld
.
Eind vorig jaar werden we geconfronteerd met het feit
dat onze verwarmingsketel stuk was en geheel vervangen
moest worden. Deze konden we nog meenemen in de begroting en heeft er voor gezorgd dat onze maandelijkse
stookkosten met € 13,00 naar beneden konden. Daarnaast
kregen we ruim € 130,00 euro terug van Essent.
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Anneke en assistenten zijn ook weer druk bezig geweest
om ons clubgebouw weer verder op te knappen en te onderhouden. Een activiteit die ook in 2017 nog zal doorgaan. Zo is er een extra aanbouw gerealiseerd achter het
clubgebouw zodat we meer bergruimte hebben voor onze
materialen. Het voormalige berghok wordt omgebouwd
bergruimte en kantoor. Deze ruimtes ondergaan een ware
metamorfose!
En dan heeft Anneke nóg een nieuw pronkstuk gemaakt. Niet gedacht dat we dat ooit nog eens zouden
zeggen van een buiten-wc, maar hij is werkelijk prachtig. Daarnaast zorgt ze er voor dat het veld altijd netjes gemaaid wordt.
Oetse heeft een flinke berg werk verzet door de lange zijden van het
clubgebouw weer van een nieuwe verflaagte voorzien. Het hout van
de voorgevel is ondanks goed onderhoud dusdanig verweerd dat we
het gaan vervangen. Een mooie klus voor het voorjaar.
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Ook is er dit jaar weer het nodige gedaan aan de drainage van het veld, we hopen dat
het achterste stuk hierdoor beter bruikbaar is. Er zijn dit jaar ook verschillende materialen gekocht zoals een wip en een slurf voor behendigheid en tunnels en poortjes voor
Hoopers.
Donaties, sponsoring en attenties
We hebben van een aantal instructeurs afscheid genomen, kaartjes gestuurd en bloemen uitgedeeld. Al met al 18 cent over de begroting maar dat kunnen we hebben.
De sponsoring bestaat uit het bedrag van NL Doet en de bijdrage van de NHC.
PR
Na het afschaffen van de kalender en het fysieke clubblad omvatten de kosten voor de
PR alleen nog maar de website. Omdat we genoeg aanwas hebben van nieuwe cursisten
is adverteren niet nodig.
Instructeurs en bestuur
De kosten voor instructeurs en bestuur bestaan voor een groot deel uit reiskosten voor
de instructeurs. Deze waren echter minder dan vorig jaar omdat twee instructeurs die
verder weg woonden geen les meer gaven. We hebben voor Wiesje een nieuwe laptop
aangeschaft zodat de adminstratie ook door kan gaan als zij op vakantie is. Ook heeft
Janine een nieuwe printer gekregen voor het uitprinten van alle certificaten. Zelfs met
deze relatief grote uitgaven zijn we binnen budget gebleven. De overige kosten bestaan
voornamelijk uit papier en printercartridges.
Overig
Onder overig valt onder andere de bankkosten, deze zijn vergelijkbaar met vorig jaar,
en de verhuur van de partytent. De grootste post is het deel van de winst van de survival voor de RHGD. Na het vaststellen van de jaarrekening van vorig jaar bleek dat de
winst van de survival 2015 groter was dan eerst berekend, dit deel is in 2016 nog naar
de RHGD overgemaakt.
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Conclusie
We hebben dit jaar relatief veel grote uitgaven gedaan maar hebben nog steeds een
kleine winst mogen bijschrijven in de boeken. De spaarrekening heeft voor het eerst
de ‘magische’ grens van € 10.000 bereikt.
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Begroting 2017
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