
5.a Jaarverslag 2020 Secretariaat 

Beste leden van de Nederlandse Teckel Club. 

Hierbij, namens het bestuur, het jaarverslag 2020 van het secretariaat. 

Het bestuur bestond in 2020 uit: 

- Roel Boekholt voorzitter 

- Rinie Kamerling bestuursverantwoordelijke voor de jacht 

- Paul Stijns, secretaris  

- Angela Nagel - Endenburg penningmeester en ledenadministratie 

- Hilda ten Kate bestuursverantwoordelijke redactie 

- Geert Embregts bestuursverantwoordelijke evenementen en vicevoorzitter  

- Jos Roberts bestuursverantwoordelijke fokbeleid 

Er is door het bestuur van de Nederlandse Teckel Club in 2020 zes (6) maal vergaderd: 
de vergaderdata waren: 28 januari 2020, 10 maart 2020, 14 april 2020,  26 mei 2020, 
21 juli 2020, 19 september 2020. De richtlijnen van het RIVM zijn door het bestuur 
aangehouden tijdens de laatste 4  vergaderingen. 

De Algemene Ledenvergadering zou oorspronkelijk gehouden worden op 12 mei 2020; 
vanwege de Corona-beperkingen is deze verschoven naar 19 september 2020 en werd 
gehouden bij Schimmel 1888 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 2019 en het vaststellen van de begroting 2020 
- Het her- en verkiezen van enkele bestuursleden. 
- Er waren natuurlijk ook de gebruikelijke onderdelen zoals het huldigen van de 

beste jacht- en showhond 2019.  
- Herdenking van overleden (oud-)leden. 
- 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 redelijk klein, doch ondanks de beperkingen in verband met de Corona 
maatregelen niet afwijkend van andere jaren. De jaarlijkse ALV is namelijk bij uitstek de 
spreekbuis voor de leden. Dat hiervan gebruik gemaakt wordt bleek uit een aantal 
ingediende voorstellen vanuit de leden, welke voorstellen echter niet op een meerderheid 
van de vergadering konden rekenen en derhalve niet aangenomen werden. 

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. 

Helaas werd er in het afgelopen jaar ook een lid geroyeerd door het bestuur. Wanneer 
men structureel handelt in strijd met de reglementen en ook na aanmaningen geen blijk 
geeft van beterschap is ontzegging het ultimum remedium. 

Tevens zijn er een viertal klachten ingediend bij het bestuur: 3 tegen fokkers en 1 inzake 
het mogelijk niet houden aan de Corona maatregelen gedurende een regioactiviteit. Deze 
klachten zijn besproken met de betrokkenen en alle zaken zijn naar tevredenheid 
opgelost. Hierbij moet worden aangetekend dat men enkel tegen leden en of onderdelen 
van de Nederlandse Teckel Club een klacht kan indienen die behandeld kan worden.  
Om een betere klachtenafhandeling te waarborgen heeft het bestuur o.a. als maatregel 
in een voorgaand jaar 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. 
 
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, eind 2020, totaal 23 
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. 
 
Opmerkelijk is het aantal aanvragen voor pups of oudere honden, in 2020 bij het 
secretariaat binnengekomen. Het algemene vragenformulier wordt voor allerlei vragen 
gebruikt. Het bestuur wijst nogmaals, ook in het De Dashond, op het bestaan van de 
diverse commissies en diverse formulieren alwaar men antwoorden op gerichte vragen 
kan krijgen. 
 
Ook in 2020 zijn er weer veel vragen bij de teckelinfo binnen gekomen. Mia Swanenberg 
geeft advies over waar de aspirant pupkopers op moeten letten zoals: zijn alle papieren 
aanwezig. Het gaat daarbij om het entingsboekje, chipregistratie, uitslagen 
oogonderzoek en kwalificatie op een show van de ouderdieren 
Annemieke Duringhof doet de herplaatsing nog altijd met veel plezier en zij slaagt er 
telkens weer in een teckel te herplaatsen. Hoewel afgelopen jaar minder aanmeldingen 
en aanvragen waren blijft dit een belangrijk onderdeel van de Nederlandse Teckel Club. 
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. 
 
Paul Stijns, secretaris 


