
jaarverslag

jaar 2018Kringgroep Noord-Oost Nederland
van de Nederlandse Herdershonden Club 



2

 J
a

a
r
v

er
sl

a
g

       

www.
knon.nl

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, Sport&Spel, Winterbehendigheid en soms Hoopers. 
De cursussen worden op de woensdagavond en af en toe op de zaterdag gegeven.
 
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:     bestuur@knon.nl
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 2018
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Voorwoord
Beste KNON-leden,

Met trots presenteren wij jullie het jaarverslag 2018 van KNON Hondenschool Borger.
Het bestuur heeft weer hard gewerkt om het reilen en zeilen van ons clubje overzichte-
lijk in kaart te brengen. Niet alleen in de vorm van dit jaarverslag, maar ook in de twee-
jaarlijkse nieuwsbrief “De Aanzet”. 

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: 
lezingen, ludieke lessen, een UV-examen, een VZH-examen, klusdagen en na jaren weer 
een open dag. Helaas hebben we moeten besluiten om, na 17 succesvolle edities, onze 
vermaarde Survival voor Baas en Hond te moeten afblazen. Het blijkt niet meer haalbaar 
om zo’n groot evenement op een verantwoorde wijze te organiseren. 

Inmiddels is de grote verbouwing afgerond: en met fantastisch eindresultaat! Natuurlijk 
blijft bouwmeester Anneke bezig, er is altijd wel onderhoud nodig of weer wat aan ver-
vanging toe. 

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 werd fantastisch geregeld door Wendy. We zijn erg trots op onze 
enthousiaste en trouwe instructeurs die wekelijks in weer en wind zich inzetten voor 
de cursisten met als doel: het scholen van honden én bazen en het versterken van hun 
onderlinge band. 
De bij O&O gevolgde scholing tot instructeur wordt gericht toegepast in de cursussen. 
Aad, Brenda, Brenda, Carin, Corina, Han, Johanna, Marian, Marjan, Peter, Petra, Roeland, 
Triska, Wendy en Wiesje: jullie zijn kanjers!

Het bestuur: Corina, Janine en Annemiek

Daarnaast waarderen we de hulp van alle andere vrijwilligers, die de club steunen bij 
klussen, schoonmaak, evenementen en andere hand- en spandiensten. 

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 Dren-
the (RHGD) verliep goed. De gezamenlijke organisatie 
van klusdagen en de Open Dag waren weer succesvol. 

• De Algemene Ledenvergadering werd 25 april gehou-
den, met 6 afzeggingen en 17 aanwezigen. De voorzitter 
was aftredend en herkiesbaar. Annemiek Krol werd ge-
lukkig herkozen en kreeg als dank voor de inzet van de 
afgelopen jaren een welverdiende attentie.

• Als dank voor het mooie verbouwde kantoor werd op-
per-bouwvrouw, Anneke in het zonnetje gezet. Wiesje 
wordt bij afwezigheid bedankt voor het jarenlang rege-
len van de cursusadministratie. En Wendy kreeg een 
mooi boeket als dank voor het overnemen van de cur-
susadministratie. 

• In het kader van de Algemene Verordening Gegevens-
bescherming (AVG), waarbij in de gehele Europese Unie 
(EU) dezelfde privacywetgeving geldt, is ons beleid aan-
gescherpt en vastgelegd in een privacyprotocol.

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. 
• Na aanleiding van de bij O&O gevolgende scholing tot instructeur is er een traject 

met brainstormsessies ingezet om de huidige cursusinhoud te updaten. Passend bij 
de KNON-filosofie en als leidraad dienend voor de instructeurs. Dit traject zal ook 
volgend jaar vervolgd worden. We hopen hiermee nog beter te kunnen inspelen op 
de wensen van de cursisten.

I- Verslag van de secretaris

• Op de meeste cursusgroepen staan twee instructeurs. 
• Elk blok wordt er een theorieles gegeven, met veel nuttige informatie over de 

opvoeding van de hond. Ook was er een thema-les “hond en kind”, waarvoor veel 
belangstelling was.

• Nieuwe cursisten die met een oudere hond willen 
instromen worden persoonlijk  geadviseerd welke 
cursusgroep het beste geschikt is voor hen.



6

  
ja

a
r
v

er
sl

a
g

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!

• 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 
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.

• In de wintermaanden was er een cursus  
Winterbehendigheid.

• In plaats van de cursus Hoopers werd er een cursus 
Sport&Spel gestart, waarin allerlei verschillende 
disciplines van de hondensport aan bod komen. 
Dit is een mooie aanvulling op ons cursusaanbod.

• In september werd de eerste workshop Dogdance 
georganiseerd. Bij voldoende belangstelling zal er 
een cursus Dogdance worden ontwikkeld, die op 
de zaterdag zal worden gegeven.

• 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. 

• Er wordt regelmatig een steekproef gehouden door alle cursisten een 
evaluatieformulier te laten invullen, zodat we inzicht houden in de wensen en 
verwachtingen.

INSTRUCTEURS:
De KNON prijst zich gelukkig met een actief team van bekwame 
instructeurs. Ze zijn multi-inzetbaar en kunnen meerdere 
cursusgroepen begeleiden. 
• De aspirant-instructeurs hebben het gehele jaar kennis en 

vaardigheden opgedaan bij alle verschillende groepen en werden 
daarbij gecoacht door de desbetreffende instructeurs. Zij hebben 
allen scholing gevolgd bij O&O en zijn inmiddels zelfstandige 
instructeurs.

• Instructeurs en bestuur kregen bijscholing. Het betrof een 
interactieve communicatietraining onder leiding 
van Maaike van Trigt.
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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 gehou-
den. 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. De KNON Hondenschool Borger hanteert het standpunt dat 
alleen (cocktail-)gevaccineerde honden kunnen deelnemen aan onze cursussen.

• Instructeurs en bestuur hebben tijdens een creatieve avond een snuffelmat gemaakt.

• Het UV-examen, een uithoudings-vermogen-proef van 20 km op de fiets 
werd gehouden op 21 april en gekeurd door keurmeester Anja Boonemmer. 
Alle 7 deelnemers zijn geslaagd. 

• Op 30 juni vond het VZH-BH-examen plaats met keurmeester Lex Quartel. 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 bestaat 
uit gehoorzaamheidsoefeningen op het veld en een praktijkgedeelte op de openbare 
weg in matig drukke situaties. Alle 8 combinaties zijn geslaagd!
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• Voorafgaand aan de ALV kregen de cursisten een voorproefje van de nieuwe cursus 
Sport & Spel. De belangstelling was groot!

• Woensdagmiddag 17 oktober gaven instructeurs van KNON 
Hondenschool Borger een speciale les aan leerlingen van het Esdal 
College Borger Dierverzorging. Na de theorie volgde de praktijk. 

• 
• 
• 

• 
• 

• Zondag 23 september organiseerden we een 
Open Dag om inwoners uit Borger en omgeving 
kennis te laten maken met onze Hondenschool.  
In de stromende regen werden tal van 
activiteiten aangeboden: o.a. verschillende 
demonstraties, dierenfotograaf, dierenarts. Ook 
kon men zelf meedoen met hersenspelletjes, 
behendigheid en verschillende trainingen.

• Bij het Rad van Fortuin kon men een gratis puppycursus winnen. De uitreiking 
hiervan was bij Pet’s Place Borger en de winnaar was Teckel Karel en zijn baasje. 
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Overzicht ledenbestand 2018

Toelichting cursistenaantal 2018:
Er is een afname ten opzichte van 2017. Dit komt vooral doordat er minder pups 
zijn doorgegaan naar PupVervolg en daarna JongeHond. Nieuw dit jaar waren de 
Sport&Spel-groep en de IPO-groep. De aparte groepen Winterspelen en Hoopers zijn 
komen te vervallen.
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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 voor het komende jaar:

1. het verder ontwikkelen van onze instructeurs 
2. de gevolgen van de inbraak en vandalisme herstellen en herhaling voorkomen 
3. het werven van vrijwilligers

We zorgen voor de opleiding van al onze instructeurs, intern en extern bij de opleiding  
van de Nederlandse Vereniging van Instructeurs in Hondenopvoeding en -Opleiding 
(O&O) en passend bij onze financiële middelen. 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. 

Ons clubgebouw speelt een belangrijke rol voor het opleiden van eigenaren en 
honden. Niet alleen voor de evaluatie van de lessen, maar ook voor het geven van 
theorielessen en lezingen en vooral ook voor de sociale binding binnen en met de club.  
Het bestuur buigt zich momenteel over de vraag welke maatregelen we kunnen nemen om 
een herhaling van de inbraak en de daarbij gepaard gaande vernielingen te voorkomen. 
Belangrijkste afwegingen daarbij zijn welke maatregelen voor ons mogelijk zijn en of 

de kosten daarvan opwegen tegen de 
risico’s van een afgelegen clubgebouw 
als het onze. Met andere woorden: wat 
is voor ons financieel haalbaar om te 
kunnen investeren in bijv. beveiliging en/
of verzekering. 

Voor het realiseren van onze doelstellingen 
zijn vrijwilligers onmisbaar. Er is altijd 
behoefte aan mensen die zich nuttig 
kunnen maken voor het onderhoud, voor 
bestuursfuncties, voor het onderhouden 
van de website, voor de organisatie van 
evenementen etc. 

Visie en doelstelling 2019
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II- Jaarrekening 2018
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Winst- en Verliesrekening 2018
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Toelichting  winst- en verliesrekening
Activiteiten  
Cursussen en contributie/ Survival /UV-ex / VZH-BH-ex / Eindejaarsborrel / Wiesje’s 
Winkel / Andere activiteiten: 

Onze grootste bron van inkomsten zijn de cursussen. 
De inkomsten uit activiteiten valt een stuk lager uit 
dan begroot. Grootste oorzaken zijn het wegvallen 
van de Survival en een kleiner aantal cursisten.

De eindejaarsborrel is financieel gezien nooit een suc-
ces maar de gezelligheid maakt dat meer dan goed. 

De ‘Winkel van Wiesje’ heeft dit jaar geen winst ge-
boekt, omdat we aan het einde van het jaar nog nieu-
we voorraad hebben aangeschaft.

clubgebouw en veld 
Verzekering / Electriciteit / Water / Inkopen clubgebouw/       
Onderhoud / Materialen en inventaris / Verbouwing en 
inrichting / Veldonderhoud / Afval / Gemeentelijke hef-
fingen: 

De jarenlange investering in de grootschalige verbouwing 
van het clubgebouw heeft een fantastisch eindresultaat 
opgeleverd. Onderhoud van clubhuis en veld is nu aan de 
beurt. Zo is er bovenop de bult verlichting geplaatst, zodat 
nu de hele parkeerplaats verlicht is. Ook zijn er een aan-
tal buitenlampen vervangen en o.a. dakgoten gerepareerd.  
Deze kosten vielen ruim binnen de begroting.

Helaas zijn er door een onverwachte storm een aantal party-
tenten vernield. Deze zullen worden vervangen.
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Conclusie:

Voor u zit een tevreden penningmeester. We hebben dit jaar leuke, leerzame bijeenkom-
sten gehad met de instructeurs, het nodige onderhoud gepleegd aan ons clubhuis, mooie 
lessen gehad voor de cursisten en we sluiten het jaar af met een bescheiden winst. 

Uit financieel oogpunt is het een rustig jaar geweest. Geen grote verbouwingen of an-
der groot onderhoud, geen grote uitgaven voor opleidingen of aanschaf van materialen. 
Mede hierdoor hebben we toch een goed jaar kunnen draaien. 
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Begroting 2019
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III - Verklaring kascommissie


	21,5 jaar Kringgroep NON
	KNON: 10x verhuizen

