5) a. Jaarverslag 2019 Secretariaat
Beste leden van de Nederlandse Teckel Club.
Hierbij, namens het bestuur, het jaarverslag 201 van het secretariaat.
Het bestuur bestond in 2019 uit:
- Roel Boekholt voorzitter
- Rinie Kamerling: interim secretaris tot en met de Algemene Leden Vergadering van 11 mei
2019
- Paul Stijns: secretaris vanaf de Algemene Leden Vergadering van 11 mei 2019
- Angela Nagel – Endenburg: penningmeester en ledenadministratie
- Hilda ten Kate:: bestuursverantwoordelijke redactie
- Rinie Kamerling bestuursverantwoordelijke jacht
- Geert Embregts bestuursverantwoordelijke evenementen en vicevoorzitter
- Jos Roberts: bestuursverantwoordelijke fokbeleid
De Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 11 mei 2019 in De Camp 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 2018 en het vaststellen van de begroting 2019;
• Het (her)verkiezen van een drietal bestuursleden en de voorzitter;
• Er waren natuurlijk ook de gebruikelijke onderdelen zoals het huldigen van de beste
jacht- en showhond 2018; 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 blijft telkenjare erg laag: circa 2- 3% van de leden is aanwezig bij het
belangrijkste evenement van de vereniging: de algemene leden vergadering waar rekening
en verantwoording wordt afgelegd, doch waar vooral de leden de gelegenheid hebben om
fundamenteel bij te dragen aan het wel en wee van de vereniging, hun leden en last but not
least: hun geliefde teckel.
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, vaak worden deze
proeven overschreven. Voor meer details betreffende de jachtproeven verwijs ik naar het
verslag van de Jachtcommissie.
De Nederlandse Teckel Club organiseerde in 2019 drie tentoonstellingen: de Puppy en Jonge
Hondendag in maart in Beusichem, op Hemelvaartsdag zoals gebruikelijk de
Kampioenschapsclubmatch gehouden in Wijchen en in november de Regioclubmatch, dit jaar
gehouden te Hoogeveen. Altijd weer geslaagde evenementen. Er was het afgelopen jaar op
de Kampioensclubmatch een lichte stijging van het aantal inschrijvingen ten opzichte van
het jaar daarvoor te constateren. Voor een uitgebreid verslag hiervan, alsmede de overige
activiteiten die de evenementencommissie heeft verzorgd, verwijs ik naar het jaarverslag
van deze commissie.
De regiocommissarissen van onze regio’s weten ook altijd weer leuke activiteiten te
organiseren. Vooral de wandelingen zijn populair en ook de teckelraces zijn
publiekstrekkers. Het is goed te constateren dat teckelliefhebbers, na het bezoeken van
evenementen in de regio´s, zich ook aanmelden als lid van onze vereniging.
Vast agendapunt op de bestuursvergaderingen is het Verenigings Fok Reglement (VFR).
De controles van nestjes zijn 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 moeten zijn. Er zijn inmiddels 20 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.
Voor het eerst sinds de invoering van het sanctiebeleid voor NTC leden heeft het bestuur
afgelopen jaar, vanwege de stelselmatige en veelvuldige overtredingen van het Verenigings
Fok Reglement, na ampele overwegingen besloten een lid te royeren als lid van onze
vereniging. Een zware maatregel die hopelijk in de toekomst geen navolging krijgt.
Het jaar 2019 was in vergelijking met 2018 een rustig jaar. Het bestuur constateert dat de
afgelopen jaar ingevoerde maatregel om een betere klachtenafhandeling te waarborgen,
goed wordt gevonden. Wij zijn blij met deze wijze van klachtindiening. Elke klacht is er één
te veel maar met de opgevoerde maatregel kunnen klachten adequaat worden behandeld en
opgelost.
Ook in 2019 zijn er weer veel vragen bij de teckelinfo binnen gekomen. Mia Swanenberg
geeft advies over waar de aspirant pupkopers op moeten letten.
Opvallend is dat via het algemene vragenformulier veel vragen over pups, fokkers en
dergelijke binnenkomen.
Ook de herplaatsing door Annemieke Duringhof wordt goed gevonden. Uitleg omtrent de
achtergrond van de aangeboden hondjes is van belang. Dagelijks ontvangt zij meerdere
verzoeken en 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 en vrijwilligers die zich enthousiast en belangeloos
inzetten voor de Nederlandse Teckel Club en er daarmee een levendige club van maken en
houden.
Paul Stijns, secretaris

