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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, 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 Stichting RHGD Reddingshonden, 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 2019
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Voorwoord
Beste KNON-leden,

Dit jaarverslag is een weergave van alles wat er in 2019 binnen KNON Hondenschool 
Borger is gebeurd. 2019, het lijkt alweer zolang geleden. Normaal vindt een Algemene 
Jaarvergadering ook plaats in de eerste maanden van het erop volgende jaar. 
Helaas leven we nu in het, hopelijk tijdelijke, ‘nieuwe normaal’ en noopte Corona ons 
de ALV uit te stellen.

Al lijkt 2019 lang geleden, het was een jaar dat nog lang in ons geheugen zal blijven. 
Het stond voornamelijk in het teken van de inbraak. In de nacht van 13/14 maart werd 
KNON Hondenschool Borger slachtoffer van inbraak, diefstal en vandalisme.
De schade bedroeg duizenden euro’s en bracht het mooie, maatschappelijk belangrijke 
en vooral leuke werk in gevaar dat wij als vrijwilligers verrichten voor baas en hond.

Maar onze noodkreet en geldinzamelingsactie leverde hartverwarmende reacties op en 
dankzij de hulp van velen van jullie konden we snel een doorstart maken.
Meer dan ooit bleek ook nu: de club zijn wij allemaal!!

Natuurlijk is er in 2019 nog veel meer gebeurd, maar dat lees je allemaal verderop in dit 
jaarverslag.

Het bestuur: Corina, Janine en Annemiek



5

          20
19

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 activi-
teiten te coördineren. Zo nodig is er bouwoverleg over on-
derhoud.

• Het bestuur is erg druk geweest met de nasleep van de in-
braak, er is een geldinzamelingsactie gestart en een passend 
beveiligingsysteem gerealiseerd. 

• De samenwerking met de Stichting RHGD Reddingshonden 
verliep goed. De gezamenlijke organisatie van klusdagen en 
de HondenDoeDag waren weer succesvol. 

• De Algemene Ledenvergadering werd 24 april gehouden, 
met 8 afzeggingen en 16 aanwezigen. De penningmeester 
was aftredend en herkiesbaar. Corina Breimer werd geluk-
kig herkozen en kreeg als dank voor de inzet van de afgelo-
pen jaren een welverdiende attentie.

• Johanna Kelder stopte als vaste instructeur en werd in het 
zonnetje gezet als dank voor haar jarenlange inzet in weer 
en wind. Gelukkig springt ze in nood nog graag bij. 

• Triska kreeg een mooie bloemenbasket als dank voor het 
overnemen van de cursusadministratie. 

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
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• 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, Appèl & Spel en Sport & Spel,

• Voor nieuwe pups bestaat de mogelijkheid om 
zo gauw mogelijk te starten in de zgn puppy-
instroomgroep, waarna ze verder kunnen gaan in 
de puppycursus.

• Voor het eerst in de KNON-geschiedenis zaten er 
3 Hollandse Herder ruwhaar pups tegelijk in de 
puppycursus! Natuurlijk gingen alle puppygroepen 
ook op stap in het dorp en kregen ze terrastraining.

• In de wintermaanden was er een cursus  Winter-Behendigheid.
• In maart werd de tweede 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.
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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. 

Allen hebben ook dit jaar 
weer enthousiast les-                 
gegeven.
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!

Brenda, Petra, Corina, Carin, 
Marian, Triska, Marjan, Han 
en Johanna.
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EXAMENS EN ANDERE (SPORTIEVE) ACTIVITEITEN:
• 16 maart was de dag van de nationale 

vrijwilligersactie NL Doet. KNON Hondenschool 
Borger doet hier al jaren aan mee. Dit jaar konden 
we meerdere dagen aan de slag om samen met een 
professioneel schoonmaakbedrijf het clubhuis te 
herstellen. Een enorme klus, met dank aan de 
vandalen...

• In maart en oktober hebben we weer een 
collectieve inenting-avond gehouden met dierenarts Henri Nielen. 
Deze service wordt elk voor- en najaar aan de leden/cursisten 
aangeboden. 

• In het najaar stond een UV-examen gepland (een uithoudings-
vermogen-proef van 20 km op de fiets). Doordat de keurmeester 
onverhoopt verhinderd was, werd dit doorgeschoven naar het 
voorjaar 2020.

• Op 16 november 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. 7 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!

• Op 28-02 werd er een lezing gehouden over cranio-sacraal 
therapie bij honden (en 
paarden). Anita Korten en 
Emmy Wagenvoort hielden 
een boeiend verhaal.

• Instructeur Brenda heeft 
reclame gemaakt voor de 
KNON door met haar hond 
mee te lopen met een heuse 
hondenmode-show!

• Voorafgaand aan de jaarlijkse 
eindejaarsborrel was er 
traditiegetrouw een Kerstles voor alle cursisten. Dit keer werden de spellen 
aangevuld met een Rally-O-parcours, ter introductie van de cursus die in 2020 van 
start zou gaan. Iedereen deed enthousiast mee! 
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De HondenDoeDag speciaal voor de 
KNON-instructeurs samen met de 
RHGD was een groot succes!
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Overzicht ledenbestand 2019

Toelichting cursistenaantal 2019:
Er is kleine toename ten opzichte van 2018. Dit komt vooral doordat er meer pups 
kwamen en doordat we meer en/of andere cursussen konden bieden voor de oudere 
honden. Hiermee willen we onze trouwe cursisten/leden steeds wat nieuws blijven 
bieden. Nieuw was de cursus Rally-O.
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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. het werven van vrijwilligers 
3. Financieel gezond blijven in coronatijd

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. 

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. 

We constateren dat er minder 
cursisten (kunnen) komen 
en dat we kijkers ivm de 
coronarichtlijnen moeten 
weren. Dit scheelt inkomsten.  
We zetten de tering naar de 
nering en doen de tweede helft 
van 2020 geen grote uitgaven. 

Visie en doelstelling 2020
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II- Jaarrekening 2019
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Winst- en Verliesrekening 2019
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Toelichting  winst- en verliesrekening

Activiteiten  
Cursussen en contributie/ instructeurs / UV-ex / VZH-BH-ex / Eindejaarsborrel / 
Wiesje’s Winkel / Andere activiteiten: 

Onze grootste bron van inkomsten 
zijn de cursussen. De inkomsten 
hieruit vallen wat lager uit, doordat 
we wat minder cursisten hadden.

De instructeurs zijn voorzien van 
een nieuw regenpak zodat ze goed 
beschermd in weer en wind op het 
veld kunnen staan.

Het grootste financiële vraagteken stond dit jaar in het teken 
van de inbraak in maart. Door het leegspuiten van de poeder-
blusser was het de vraag wat wel en wat niet stuk zou gaan 
en dus mogelijk vervangen zou moeten worden. Daarnaast 
moest er een alarmsysteem aangeschaft worden. Duidelijk 
was dat het ons veel geld zou gaan kosten en we moesten ons 
buigen over hoe we dit alles gingen financieren. 

We hebben een succesvolle crowdfundingsactie opgezet die, 
samen met alle andere giften, zo’n €5.000,00 heeft opgele-
verd. Hiervan hebben we €4.500 uitgegeven, de grootste kos-
tenposten waren de professionele schoonmakers die we in 
moesten huren en het aanleggen van de alarminstallatie.

Ook hebben we een mooi bedrag van de Rabo Clubsupport-
actie mogen ontvangen.

We hebben uiteindelijk een mooi positief resultaat neer kunnen zetten van €1.600,00 
en dat terwijl we in maart vreesden in één keer al onze reserves te moeten aanspreken.
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clubgebouw en veld 
Verzekering / Electriciteit / Water / Inkopen clubgebouw / Onderhoud / Materialen 
en inventaris / Verbouwing en inrichting / Veldonderhoud / Afval / Gemeentelijke 
heffingen: 

De verbouwingswerkzaamheden aan het kantoor, de aangrenzende bergruimte en 
schuur zijn afgerond. Hierdoor zijn de kosten aan onderhoud hoger geworden dan van 
te voren begroot. Het onderhoud aan het terrein betrof alleen regulier onderhoud. 

Na alle grote klussen ten aanzien van het veld en het clubhuis en de daaraan in-
herente investeringen lijkt de KNON financieel in rustiger vaarwater te komen. 
De spaarrekening laten we verder groeien met het oog op eventuele toekomstige inves-
teringen. 
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Begroting 2020
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III - Verklaring kascommissie


