5) e. Jaarverslag 2018 Redactie
In 2018 is ons blad inhoudelijk niet heel sterk veranderd ten opzichte van het jaar
ervoor. We gaan door met de lijn die is ingezet waarbij er in iedere editie ruimte is voor
zaken die extra aandacht verdienen zoals een nieuwe rubriek, mooie ingezonden foto’s of
ledenacties. Ook thema’s als gezondheid en verzorging van de teckel krijgen aandacht in
ons blad. Op deze manier proberen we onze leden iedere keer te verrassen met een
clubblad dat qua inhoud aansluit bij een breed publiek. Want daar hebben we binnen
onze vereniging nu eenmaal mee te maken. Onze leden zijn op veel verschillende
terreinen actief met hun teckel. Denk bijvoorbeeld aan show, jacht, fokkerij, sport & spel
of gehoorzaamheid. En wat dacht u van de leden die hun teckel(s) enkel als gezellige
huisvriend hebben? Verschillende doelgroepen met verschillende interessegebieden en
daar proberen wij als redactie rekening mee te houden bij het samenstellen van het
clubblad. Tips voor nieuwe rubrieken zijn natuurlijk altijd van harte welkom. Evenals
bijzondere verhalen over ervaringen met uw teckel. U weet het, we doen ons uiterste
best om uw inzending een mooie plek in ons blad te geven.
In 2018 verscheen ons clubblad wederom zes keer. Gebleken is dat deze frequentie
haalbaar is met de huidige bezetting van ons redactieteam omdat taken verdeeld kunnen
worden. Uiteraard wordt er regelmatig nog een (figuurlijke) eindsprint getrokken net
voordat De Dashond in druk gaat maar dat is op zich geen probleem.Medio 2018 hebben
we de rollen achter de schermen anders verdeeld waardoor Hilda ten Kate iets meer
ruimte krijgt voor de bestuurlijke taken binnen onze vereniging. Ondergetekende heeft
haar taken bij het maken van De Dashond grotendeels overgenomen.
In het afgelopen jaar hebben we via diverse puzzels en een coverfotowedstrijd een
beroep op u gedaan. Een prijs winnen is leuk maar je eigen teckel op de cover van De
Dashond? Dat is voor de meesten van ons uniek. Gezien de enthousiaste reacties van
onze lezers gaan we in 2019 door met dit soort acties.
In 2018 zijn we gestart met de rubriek: ‘Vraag & aanbod’. Op deze manier kunnen leden
met interesse in zweetwerk en/of speuren met teckels vragen stellen. De rubriek is met
name bedoeld voor leden die nog geen ervaring hebben in deze tak van sport en zich
afvragen of hun hond wellicht geschikt is en waar je eens kunt gaan kijken naar bepaalde
(jacht)proeven. Verder zijn er een aantal vaste columnisten waar we heel blij mee zijn.
Zij leveren iedere editie een waardevolle bijdrage aan ons blad. Vanuit verschillende
invalshoeken wordt er geschreven. Dank daarvoor.
De regionieuwtjes blijven uiteraard een vast onderdeel in ons blad. Goed om te zien dat
de regio-bijeenkomsten in het land goed bezocht worden. De regiocommissieleden
leveren ook iedere keer weer een leuk verslag aan met diverse foto’s. Alles met als doel
om iedereen mee te laten genieten van de activiteiten in de verschillende regio’s.
Natuurlijk zijn er veel meer foto’s dan we in ons blad kunnen publiceren. Via de website
van de NTC plaatsen de meeste regio’s regelmatig een volledige fotoreportage van de
betreffende activiteit!
Uiteraard wordt er in De Dashond ook altijd verslag gedaan van NTC-activiteiten als de
kampioenschapsclubmatch, regioclubmatch, puppy- en jongehondendag en van de door
de NTC georganiseerde jachtproeven en workshops.
Kijkend naar de advertenties dan zien we een mooie mix van commerciële advertenties
en kenneladvertenties in ons blad. Zowel enkele nieuwe namen als adverteerders waar
we al een aantal jaren op kunnen bouwen en dat geeft vertrouwen. Samenwerking met
adverteerders is een belangrijk gegeven om een clubblad als het onze uit te kunnen
blijven geven. We zijn er dan ook trots op dat onze vereniging in staat is om in deze
‘digitale’ tijd een clubblad uit te geven; volledig in kleur gedrukt en in een grote oplage.
In dit jaarverslag ook graag een woord van dank aan collega-redactieleden Hilda ten
Kate, Valérie Klarenbeek, Riny Verschuren en Hans van Willigenburg voor al hun
ondersteuning en redactiewerkzaamheden in 2018!
Tot slot willen wij een ieder bedanken die op welke manier dan ook een bijdrage aan De
Dashond heeft geleverd in 2018. Onze adverteerders, inzenders van kopij en foto’s: heel
hartelijk dank!
Linda Dams, Redactie

