5) a. Jaarverslag 2018 Secretariaat
Beste leden van de Nederlandse Teckel Club.
Hierbij, namens het bestuur, het jaarverslag 2018 van het secretariaat.
Het bestuur bestond in 2018 uit:
-

Roel Boekholt
Cor van Vulpen
Angela Nagel - Endenburg
Hilda ten Kate
Jody Koopmans

-

Rinie Kamerling

-

Geert Embregts

-

Jos Roberts

voorzitter
secretaris t/m juni 2018
penningmeester en ledenadministratie
bestuursverantwoordelijke redactie
bestuursverantwoordelijke jacht en vicevoorzitter, tot
aan de ALV van 21 april 2018
bestuursverantwoordelijke jacht vanaf de ALV van 21
April 2018 en vanaf juli 2018 plaatsvervangend
secretaris
bestuursverantwoordelijke evenementen en
vicevoorzitter vanaf de ALV van 21 april 2018
bestuursverantwoordelijke fokbeleid

De Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 21 april 2018 in Schimmel te
Woudenberg. De agendapunten zijn in een vlot tempo behandeld.
Aan de orde kwamen o.a.:








Het vaststellen van de diverse jaarverslagen.
Het accountantsrapport over 2017 en het vaststellen van de begroting 2018
Het her- en verkiezen van enkele bestuursleden.
Er waren natuurlijk ook de gebruikelijke onderdelen zoals het huldigen van de
beste jacht- en showhond 2017; bedanken van regiocommissieleden die gestopt
zijn met de regio. En het bekend maken van wisselingen in diverse commissies.
het huldigen van leden die 25 of 50 jaar onafgebroken lid zijn van de NTC.
Ook werden de activiteiten van de evenementen-, jachtcommissie, fokbeleid en
de redactie besproken door de betreffende bestuursverantwoordelijke.

Voor het volledige verslag van de ALV verwijs ik graag naar de website waar de notulen
van deze ALV te downloaden zijn.
De opkomst was ook deze keer erg laag en dat is jammer. De jaarlijkse ALV is namelijk
het moment van het jaar waar de leden hun stem kunnen laten horen.
Ook dit jaar waren er opzeggingen van het lidmaatschap, wellicht omdat er geen teckel
meer is, of door overlijden van het lid. Maar ook door het niet betalen van de contributie
worden leden uit de ledenlijst verwijderd. Gelukkig melden zich ook steeds weer nieuwe
leden aan voor de NTC, waardoor het ledenaantal elk jaar zo rond de tweeduizend (2000)
schommelt. We kunnen alleen maar concluderen dat wij een gezonde vereniging zijn
waar teckel eigenaren graag lid van willen zijn.
Een woord van dank weer voor de jachtcommissie die er elk jaar in slaagt
veldwerkwedstrijden te organiseren. Geconstateerd moet worden dat het steeds lastiger
wordt geschikte jachtvelden te vinden zowel in Nederland maar ook in het buitenland,
waar we de jachteigenschappen van onze teckel kunnen beoordelen. Over het algemeen
is de belangstelling voor deze proeven behoorlijk, met name wordt de veldwedstrijd
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zweet overschreven. Voor het Kaninchenschleppe (uitsleepproef) is weinig belangstelling,
terwijl dit juist zo’n leuke proef is. Zie ook het verslag van de Jachtcommissie.
Zoals gebruikelijk werd ook in 2018 op Hemelvaartsdag de Kampioenschapsclubmatch
gehouden in Wijchen. Altijd weer een geslaagde dag. Er waren helaas nog geen 200
teckels ingeschreven maar dat was te wijten aan het feit dat Hemelvaartsdag dit keer in
een schoolvakantie viel. Een topper was de door de NTC georganiseerde WUT World
Winner Show in augustus in de Rai in Amsterdam met 514 inschrijvingen. Voor een
uitgebreid verslag over de activiteiten die de evenementencommissie heeft verzorgd,
zie het jaarverslag van deze commissie.
De regiocommissarissen van onze regio’s weten ook altijd weer leuke activiteiten te
organiseren. Vooral de wandelingen zijn populair.
Vast agendapunt op de bestuursvergaderingen is het VerenigingsFokReglement (VFR).
De controles van nestjes is nog steeds in volle gang en het lijkt erop dat er
bewustwording bij de fokkers ontstaat dat er oogonderzoeken en een kwalificatie vóór de
dekking van zowel reu als teef moet zijn. Er zijn inmiddels 16 controlerondes geweest.
Voor de resultaten hier van verwijs ik graag naar het verslag van de commissie
Fokbeleid. In dat verslag ook een overzicht van de meldingen over gezondheidsproblemen zoals b.v. hernia.
Per 29 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht
geworden. Wij als NTC hebben hier natuurlijk ook mee te maken en de noodzakelijke
stappen zijn gezet. Zo is er een Privacy Policy opgesteld en gepubliceerd op de website,
zijn er zgn. verwerkersovereenkomsten afgesloten met derden die de beschikking
moeten hebben over de N.A.W. gegevens van onze leden en hebben alle vrijwilligers die
toegang hebben tot N.A.W. gegevens van onze leden een geheimhoudingsverklaring
getekend.
De hele teckelwereld maar eigenlijk de hele kynologische wereld werd in mei 2018
opgeschrikt door een uitzending van het televisieprogramma “Opgelicht”. Hierin werden
beelden getoond van opnames die gemaakt zijn bij een teckelfokker. Dit heeft enorm
veel impact en gevolgen gehad. Ik verwijs in dit verband naar de diverse mededelingen
die het bestuur van de NTC via e-mail en publicaties in De Dashond aan haar leden heeft
gedaan. Daarnaast ook naar de opmerking die vorig jaar in dit verslag stond. Namelijk
dat het bestuur zich nog steeds zorgen baart over het gemak waarmee berichten op
sociale media worden geplaatst. Even snel iets schrijven, op de knop drukken, en de hele
wereld kan er kennis van nemen. Deze berichten zijn vaak niet geverifieerd of
beschadigen de NTC. Enige zorgvuldigheid zou wenselijk zijn.
Om een betere klachtenafhandeling te waarborgen heeft het bestuur o.a. als maatregel
een centraal e-mailadres in het leven geroepen waar u uw eventuele klacht(en) kwijt
kunt. Wij kunnen namelijk geen telefonische klachten in behandeling nemen. Daarom
neemt u alstublieft even de tijd een klacht op te schrijven en deze te mailen naar
klachten@teckelclub.nl. Een ander voordeel van dit centrale adres is dat alles op 1 plek
geadministreerd en gedocumenteerd kan worden.
Het bestuur werkt aan nog meer maatregelen om in de toekomst excessen als bij
bedoelde fokker te helpen voorkomen. Hierbij moet wel aangetekend worden dat de
bevoegdheden van de NTC, maar ook van de Raad van Beheer beperkt tot nihil zijn.
Ook in 2018 zijn er weer veel vragen bij de teckelinfo binnen gekomen. Mia
Swanenberg geeft advies over waar de aspirant pupkopers op moeten letten zoals zijn
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alle papieren aanwezig. Het gaat daarbij om het entingsboekje, chipregistratie, uitslagen
oogonderzoek en kwalificatie op een show van de ouderdieren
Afgelopen jaar is het ook weer voorgekomen dat aspirant teckeleigenaren al op weg zijn
naar de fokker en nog even vlug vragen of het een goede fokker is. Zij geeft daar
uiteraard geen mening over maar stelt dat men er zelf een goed gevoel bij moet hebben,
zo niet is het wellicht beter daar geen pup te kopen.
Ze komt ook achter vervelende zaken zoals o.a. dat wanneer er een afspraak wordt
gemaakt om te komen kijken de pups al verkocht blijken te zijn. En terecht merkt zij op
dat je moet weten waar je aan begint, een teckel is geen verjaardagscadeautje en niet
alleen voor de feestdagen. Je hebt hem/haar toch wel zo’n 10 tot 15 jaar. Zij hoopt in
2019 iedereen weer een goed advies te kunnen geven.
Annemieke Duringhof doet de herplaatsing nog altijd met veel plezier en zij slaagt er
telkens weer in een teckel te herplaatsen. Dagelijks ontvangt zij gemiddeld vijf tot zes
telefoontjes. Wat haar opvalt is dat de mensen denken dat het probleemloze hondjes zijn
maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Er zijn ook teckels met een ‘verleden’ die een
rugzakje kunnen hebben. Ook krijgt zij aanmeldingen van teckels zonder stamboom en
moet zij uitleggen dat wij als rasvereniging die teckels niet bemiddelen bij herplaatsen.

Namens het bestuur bedank ik alle leden die zich enthousiast en belangeloos inzetten
voor de Nederlandse Teckel Club en er daarmee een levendige club van maken en
houden.
Rinie Kamerling, Secretaris a.i.
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