5.e Jaarverslag 2020 Redactie
Terugkijkend op 2020 dan kan het niet anders dan dat we in dit jaarverslag het woord
corona laten vallen. De impact van deze crisis is namelijk groot voor de inhoud en
uitstraling van ons clubblad. Immers het blad is, normaal gesproken, een afspiegeling
van nieuws, kennis en bovenal van verslagen van de activiteiten en evenementen die
georganiseerd worden vanuit de NTC.
Dat het een bewogen jaar is geweest, dat hoeven we u niet uit te leggen. Wel zullen we
stilstaan bij de consequenties voor het blad. Eerst het goede nieuws: in 2020 verscheen
het clubblad zoals gebruikelijk zes keer volledig in kleur. Daar waar we normaal veel
ruimte geven aan de activiteiten van de verschillende regio’s (waardoor we vaak moesten
schipperen met de ruimte) hadden we nu, zonder deze leuke invulling, regelmatig
pagina’s over. Ook vanuit de commissies jacht en evenementen was er vanwege de
coronabeperkingen weinig of minder nieuws te melden. Daardoor was het een uitdaging
om iedere keer een mooi en interessant blad te maken. Want dat is wat we willen blijven
doen: een blad maken dat zoveel mogelijk aansluit bij de verschillende
informatiebehoeften van ons brede publiek en dat het daardoor leeft onder de leden.
Zoals u heeft gemerkt hebben we de extra ruimte in het blad gevuld met enkele nieuwe
rubrieken, interessante artikelen over een bepaald thema en zo nu en dan een
puzzelpagina. Voor ieder wat wils; dat is wat we hiermee hopen te bereiken.
Terugkijkend naar de reacties die we regelmatig ontvangen wordt het blad nog altijd
goed gelezen. Natuurlijk hopen wij dat u ook in dit nieuwe jaar de redactie blijft
benaderen met foto’s of leuke verhalen over de avonturen met uw eigen teckel(s).
Daarnaast staan we altijd open voor suggesties en/of tips.
Naast het clubblad biedt ook de website van de NTC informatie, wetenswaardigheden en
leuke digitale fotoalbums met terugblikken van activiteiten. Zodra de evenementen weer
van start mogen gaan, zullen deze fotoalbums op de website snel genoeg aangevuld
worden waardoor die ook zeker de moeite waard zijn om eens een kijkje te nemen. De
fotoalbums kunt u vinden via de regio’s, jachtinfo en evenementen op de NTC-website:
www.teckelclub.nl. Ze zijn vrij toegankelijk, hiervoor hoeft u niet in te loggen. Inloggen
op de website is alleen noodzakelijk om toegang te krijgen tot de ledenpagina. Hier vindt
u gezondheidsuitslagen, uitslagen jachtproeven, showverslagen, De Dashond in digitale
vorm en nog meer.
Zoals vaak, heeft ieder nadeel soms ook een voordeel. Dat geldt in ons geval als we
kijken naar het totaal aantal adverteerders. Ook voor 2021 hebben de meeste
adverteerders aangegeven de samenwerking weer voort te zetten. Trots zijn we op het
feit dat we in 2020 ook diverse nieuwe adverteerders hebben mogen verwelkomen. Dat
zorgt weer voor een mooie afwisseling in de totale uitstraling van ons blad. Via deze weg
dan ook een woord van dank aan alle adverteerders, klein en groot, want een vereniging
kan immers niet zonder de samenwerking met adverteerders en sponsoren.
Aan de samenstelling van ons clubblad wordt, door een team van vijf redactieleden,
iedere keer flink de schouders eronder gezet. Door een fijne manier van samenwerking
zijn we in staat om met zorg en aandacht steeds een nieuwe editie van De Dashond te
maken. Dit gebeurt allemaal in de vrije tijd van de redactieleden. Een woord van dank
voor de inzet en energie aan alle leden van dit team is dan ook op zijn plaats. Collegaredactieleden Hilda ten Kate, Valérie Klarenbeek, Riny Verschuren en Hans van
Willigenburg bedankt en ik hoop dat we in deze samenstelling nog lang kunnen werken
met elkaar.
Tot slot willen wij, namens de redactie, iedereen bedanken die op welke manier dan ook
een bijdrage aan De Dashond heeft geleverd in het afgelopen jaar.
Namens het redactieteam
Linda Dams

