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Het jaarverslag wordt opgesteld door het bestuur van de Kringgroep Noord-Oost Neder-
land (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 in-
structeurs.

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 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 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:  Annemiek Krol - annemiek@knon.nl
penningmeester:  Corina Breimer - corina@knon.nl
secretaris:  Janine Schopmeijer -  janine@knon.nl

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
  
  Alle instructeurs hebben een eigen
  KNON-emailadres: voornaam@knon.nl

Jaarverslag 2017
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Voorwoord
Beste KNON-leden,

Met trots presenteren wij jullie het jaarverslag 2017 van KNON Hondenschool Borger.
Secretaris Janine en penningmeester Corina hebben weer hard gewerkt om het reilen en 
zeilen van ons clubje overzichtelijk in kaart te brengen. Want hoe klein we als vereniging 
ook zijn, onze activiteiten liegen er niet om. 
Naast de wekelijkse theorie- en praktijklessen organiseren we jaarlijks van alles: lezin-
gen, ludieke lessen, een UV-examen, een VZH-examen, klusdagen en natuurlijk onze 
vermaarde Survival voor Baas en Hond. 

En dan te bedenken dat we een club van vrijwilligers zijn! 

De verbouwing is nagenoeg klaar. Bouwmeester Anneke en haar helpers hebben een 
prachtige vergaderruimte opgeleverd met aanpalende berging. Natuurlijk is het werk 
nooit af, maar de nieuwe ruimtes zijn in gebruik genomen en nu al onmisbaar. 

Ook de trainingsvelden vergen de nodige zorg: maaien, mollen bestrijden, draineren, 
verlichting, het is allemaal in goede handen bij Anneke, Albert en Roeland.  

En dan onze ‘core business’: de cursussen voor baas en hond. 
De cursusadministratie is na vele jaren door onze onvermoeibare Wies overgedragen aan 
Wendy die er voortvarend mee aan de slag is gegaan. 
En natuurlijk noemen we onze enthousiaste en trouwe instructeurs die wekelijks weer 
en wind trotseren om een hele avond hun passie uit te oefenen: het scholen van honden 
én bazen en het versterken van hun onderlinge band. En tien van onze instructeurs en 
invalinstructeurs zijn op (bij)scholing geweest. 
Aad, Brenda, Brenda, Brenda, Carin, Corina, Han, Johanna, Marian, Marjan, Peter, Petra, 
Roeland, Triska en Wendy: jullie zijn kanjers!

Tal van vrijwilligers dus, denk ook aan de vele klussers en helpers bij evenementen.

Het bestuur: Corina, Janine en Annemiek

En al deze trouwe vrijwilligers maken van de KNON een professionele hondenschool 
en een gemoedelijke en gezellige club. Waarin een klein clubje groot kan zijn!
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ACTIVITEITEN VAN HET BESTUUR:
• Het bestuur vergadert regelmatig en draagt er zorg voor dat er in ieder geval 1x per 3 

maanden een overleg gepland wordt 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 Rabo-
bank gaven ons een donatie voor de Survival. Ook hebben we weer subsidie gekre-
gen van het Oranje Fonds door mee te doen aan aan de landelijke NLDoet klusdag 
op 11 maart.

• De Algemene Ledenvergadering werd 22 maart 
gehouden, met 7 afzeggingen en 21 aanwezi-
gen. De secretaris was aftredend en herkies-
baar. Janine Schopmeijer werd gelukkig her-
kozen en kreeg als dank voor de inzet van de 
afgelopen jaren een attentie: de cursus Module 
B van O&O. 

• Marian, Carin en Han die een groot deel van 
het jaar 3 cursusgroepen op een avond hebben 
gedaan, worden in het zonnetje gezet en krij-
gen een welverdiende attentie en bloemen.

• Het bestuur heeft alle instructeurs en aspirant- 
instructeurs aangeboden om deel te nemen 
aan de cursus Module A: Gedrag en Leerprinci-
pes van de hond bij O&O (Nederlandse Vereni-
ging voor Instructeurs in Hondenopvoeding & 
Opleiding). Tien afgevaardigden van de KNON 
hebben deze cursus gevolgd en examen ge-
daan. Inmiddels hebben vijf instructeurs ook al Module B met succes afgerond.

I- Verslag van de secretaris

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. 

• Aankondigingen van activiteiten/cursussen en artikelen plaatsen op Facebook en 
onze website om deelnemers/ leden/ cursisten te werven. 
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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. 
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.

• Elk blok wordt er een theorieles gegeven, met 
veel nuttige informatie over de opvoeding van de 
(jonge-) hond. 

• Na aanleiding van de gevolgde scholing bij O&O 
is er een begin gemaakt met de evaluatie van ons 
cursusaanbod en de cursusinhoud. Dit zal ook 
doorlopen in 2018. We hopen hiermee nog beter te 
kunnen inspelen op de wensen van de cursisten.

• In de wintermaanden was er een cursus  
Winterbehendigheid.

• 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.

• 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.
• 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. 

• 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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• 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 cursisten Jonge Hond Vervolg en 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 trainingsmaterialen aangeschaft voor de behendigheid- en puppygroep.

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.
• Han Görtz gaf de cursussen Appèl&Spel, Gevorderden, 

Jonge Hond en - Vervolg.
• De VZH-cursus bestond uit 2 groepen, begeleid door 

Carin van der Veen en Marian Smit. Carin begeleidde 
ook groepen Jonge Hond, Gevorderden, VZH+ en 
samen met Aad en Corina de (Winter-) behendigheid. 
Marian verzorgde ook groepen Pups, Pup Vervolg en 
Hoopers.

• Roeland en Wiesje screenen en adviseren nieuwe, 
oudere honden die willen instromen. 

• Brenda de la Porte is gestopt als instructeur, maar 
gelukkig nog wel in te zetten als vervanger.

• De aspirant-instructeurs hebben het gehele 
jaar kennis en vaardigheden opgedaan bij alle 
verschillende groepen en werden daarbij gecoacht 
door Wiesje en de desbetreffende instructeurs. We 
zijn erg blij dat Brenda Maas, Petra Huizing, Triska 
Kroeze, Wendy Dollé, Peter Norder en Marjan Buikes 
zo voortvarend, gemotiveerd en steeds zelfstandiger aan de slag gaan bij ons.

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!
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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 drie keer nieuwe cursussen gestart; in februari, mei en september. 

Een overzicht staat op blz. 11.
• Gedurende de schoolvakanties was er een trainingsstop, behalve voor de (instroom-)

pups.
• Er worden regelmatig themalessen gegeven, dit jaar over Hondse Omgangsvormen 

en Hond en Kind. Voor de instructeurs was er een les over Motivatie-training van 
de hond. 

• De cursistenadministratie, die al jaren zeer vakkundig geregeld wordt door Wiesje 
Klokker is in het najaar overgedragen aan Wendy Dollé.
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SURVIVAL VOOR BAAS EN HOND:  17e editie!
Op zaterdag 16 september vond alweer de 17e 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 10 uur! uitverkocht voor ruim 120 deelnemers.

Gedurende een tocht van 10 km werden baas en hond uitgedaagd 
om samen een aantal opdrachten/hindernissen te vervullen. Voor de 
tiende 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.

Ondanks het miezerige weer 
en dankij de enthousiaste 
deelnemers, gulle sponsors 
en het geweldige werk 
van alle hardwerkende, 
inventieve en niet kapot te 
krijgende vrijwilligers werd 
het weer een topdag! 

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:
• 11 maart was de dag van de nationale 

vrijwilligersactie NL Doet. KNON Hondenschool 
Borger doet hier al jaren aan mee. 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. Dieren-
arts 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.

• Op de laatste clubavond voor de zomerstop werd een heuse 
fotoshoot georganiseerd. Dagmar en Laurens van Famous 
Pets Pictures kregen ruim 40 honden voor hun lens. Het 
was een komen en gaan in het tot fotostudio omgetoverde 
clubhuis.

• Het UV-examen, een uithoudings-vermogen-proef van 20 km op de fiets werd 
doorgeschoven naar het voorjaar 2018. 

• KNON Hondenschool Borger streeft ernaar jaarlijks een VZH-examen te organiseren. 
Dit is een officieel examen onder auspiciën van de Commissie Werkhonden van de 
Raad van Beheer. Bij de training Verkeerszekere Hond (VZH)/Begeleidingshond (BH) 
leert de hond zich sociaal en gehoorzaam te gedragen op straat. Het 
programma VZH bestaat uit gehoorzaamheidsoefeningen op het 
veld en een praktijkgedeelte op de openbare weg in matig drukke 
situaties. 
Dit jaar vond het examen plaats op 27 mei en in verband met 
de voorspelde temperaturen werd een hitteplan ingesteld. De 
eerste combinaties gingen al om acht uur ‘s morgens van start. 
Keurmeester Lex Quartel keurde maar liefst 16 combinaties 
waarvan er 11 zijn geslaagd!!
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OVERZICHT  LEDENBESTAND 2017

Toelichting cursistenaantal 2017:
Er is een afname ten opzichte van 2016. Dit komt vooral door een verminderd aan-
tal puppy’s en daarmee ook minder aanvoer voor de vervolggroepen. Daarnaast is de 
zoekwerkgroep gestopt bij de KNON en was er geen groep Winterspelen. Er is  wel een 
lichte toename te zien van jonge honden die op iets latere leeftijd bij ons zijn gekomen.
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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

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 2018 zal de opgedane kennis bij de opleiding bij de Nederlandse Vereniging van 
Instructeurs in Hondenopvoeding en –Opleiding (O&O) verder worden geïmplementeerd 
in het cursusaanbod.

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.  
De kantoor- /overlegruimte is inmiddels opgeleverd door onze ‘ onmisbare bouwvrouw’: 

Anneke Everts en wordt veelvuldig 
gebruikt.

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.

Visie en doelstelling 2018
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II- Jaarrekening 2017
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Winst- en Verliesrekening 2017
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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

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
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Activiteiten 
Onze grootste bron van inkomsten zijn de cursussen. Dit jaar 
zijn de inkomsten van de cursusgelden achtergebleven bij de 
begroting. Een duidelijke reden hiervoor is niet bekend, de 
voorgaande jaren waren in dit opzicht wel hele goede jaren. 
Wellicht is dit een afvlakking van deze successen.

De Survival was dit jaar een groot succes, we waren nog nooit 
eerder zo snel uitverkocht. Gelukkig waren er op het laatste 
moment nog een paar afzeggingen waardoor we de mensen 
op de wachtlijst alsnog konden plaatsen. Het startgeld was iets 
hoger wat ook bijdraagt aan een hogere omzet maar de loten-
verkoop was een absolute topper dit jaar!

De eindejaarsborrel is financieel gezien nooit een succes maar 
de gezelligheid maakt dat meer dan goed. Hier hebben we     
Anneke in ‘t zonnetje gezet.

De ‘winkel van Wiesje’ heeft dit jaar ook een bescheiden winst 
geboekt. Die winst was een stuk hoger geweest als we niet 
nog aan het einde van het jaar nieuwe voorraad hadden aan-
geschaft. Kortom, een leuke uitbreiding van onze activiteiten. 

Clubgebouw en veld      .                                                                                                                                                                                                                                                
Aan de lastenkant vallen een paar grote uitgaven op. De eer-
ste grote uitgave, maar binnen de begroting, is de verbou-
wing van ons berghok tot kantoor en nette bergruimte.  
Onze bouwmeester Anneke heeft de ruimte achter de grote club-
zaal verdeeld in een vergaderruimte en een bergruimte. Alles is ge-
isoleerd, afgetimmerd en van elektra voorzien, in de bergruimte 
zit een vlizotrap naar de zolder. De vergaderruimte heeft een raam 
(met bijpassende luiken) gekregen, Johanna, Petra en Marjan kwa-
men helpen schilderen en er is een grote wandkast gemaakt.  
 
En het resultaat van al dat harde werken mag er zijn! Waar eerst ach-
ter de kantineruimte een half open, tochtige schuur was, heeft Anneke een prach-
tig achterhuis gecreëerd. Hier zullen we tot in lengte van dagen plezier van hebben! 

Onze bouw-en onderhoudsploeg profiteerde van het zomer-
weer om een belangrijke klus op te pakken. De voorgevel van 
het clubhuis was danig aangetast door weer en wind. Het 
hout van het voorhuis is vervangen en zal komend voorjaar 
in de verf worden gezet. Daarnaast heeft Oetse ook de zijge-
vels geschilderd.
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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.

Instructeurs en bestuur  
De uitgaven van de instructeurs zijn deels buiten het al ruime budget gevallen. We 
hebben gemeend iedereen die dit wilde (en dat waren er veel) op cursus te sturen bij 
O&O. Daarnaast hebben we iedereen een gepersonaliseerde fleece trui gegeven, lekker 
voor in de koudere dagen. Ook hebben we de oude, verwassen polo’s vervangen voor 
nieuwe. Ook van deze investeringen zullen we nog lang plezier hebben. 

Conclusie 
Er zijn minder inkomsten geweest dan gehoopt maar ondanks een paar flinke in-
vesteringen, waarbij we hebben ingeteerd op onze spaarrekening, blijven we binnen 
de begroting. Wellicht kunnen we volgend jaar de spaarrekening weer wat spekken. 
Voor de rente hoeven we het niet te doen maar het geeft wel een goed gevoel.
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Begroting 2018
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III - Verklaring kascommissie




	21,5 jaar Kringgroep NON
	KNON: 10x verhuizen

