5) a. Jaarverslag Secretariaat 2021
Beste leden van de Nederlandse Teckel Club.
Hierbij, namens het bestuur, het jaarverslag 2021 van het secretariaat.
Het bestuur bestond in 2021 uit:
- de heer Roel Boekholt, voorzitter
- de heer Rinie Kamerling, bestuursverantwoordelijk voor de jacht
- de heer Paul Stijns, secretaris
- mevrouw Angela Nagel – Endenburg, penningmeester en ledenadministratie
- mevrouw Hilda ten Kate, bestuursverantwoordelijke redactie
- de heer Geert Embregts, bestuursverantwoordelijke evenementen en vicevoorzitter
- de heer Jos Roberts, bestuursverantwoordelijke fokbeleid

De Algemene Ledenvergadering werd, uitgesteld, gehouden op 11 september 2021 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 2020 en het vaststellen van de begroting 2021
Het her- en verkiezen van enkele bestuursleden.
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.
De gebruikelijke onderdelen zoals het huldigen van de
beste jacht- en showhond 2020 werden, vanwege het ontbreken van shows in
2020, niet gehouden.

Voor het volledige verslag van de ALV verwijs ik graag naar de website waar de notulen
van deze ALV te downloaden zijn.
Ondanks meer aanwezige leden dan op de jaarvergadering van 2020 blijft de opkomst
jammer genoeg relatief klein. De jaarlijkse ALV is namelijk bij uitstek de spreekbuis voor
de leden. De leden zijn de vereniging 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 teckeleigenaren graag lid van willen zijn.

Het bestuur vergaderde in 2021 acht maal: er werd 3 maal fysiek bij elkaar gekomen en
5 maal digitaal. Een aantal malen zijn er buiten de vergadering om besluiten genomen:
dit betrof dan met name de verlening van de dispensatie van de kwalificatie-eis.
In 2021 werden er 4 klachten tegen NTC leden ingediend. Deze klachten zijn volgens een
vastgelegd protocol, met inachtneming van hoor en wederhoor in de vergaderingen
behandeld.
Een woord van dank weer voor de jachtcommissie die er elk jaar in slaagt
veldwerkwedstrijden te organiseren. Weliswaar minder dan gebruikelijk, doch de oorzaak
hiervan moge bekend zijn.
In 2021 werd op Hemelvaartsdag, evenals in 2020 geen Kampioenschapsclubmatch
gehouden. Deze werd uitgesteld en op 7 augustus in Gorinchem werd, onder de noemer
‘Breeder Events’ alsnog de KCM 2020 gehouden. Een geslaagde dag waarbij helaas maar
145 teckels waren ingeschreven; wellicht dat de situatie van die tijd en de periode
(vakantie) hier debet aan waren. De geplande regioclubmatch op 10-10-2021 kon
uiteindelijk plaatsvinden als KCM 2021, met 183 inschrijvingen een geslaagd evenement.
Vanuit de regio’s was er weinig te melden, eenvoudigweg omdat er geen activiteiten
konden worden georganiseerd, afgezien van incidenteel een wandeling. In 2021 namen
een aantal regiocommissarissen afscheid, hopelijk wordt hier op korte termijn vervanging
voor gevonden.
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. Deze laatste eis werd in 2020 behoorlijk
gedwarsboomd door de pandemie, wat heeft doen besluiten voor jonge honden
dispensatie toe te kennen. Er waren tot en met einde 2021 27 controlerondes afgerond.
Naar aanleiding van de nestcontroles zijn in 2021 5 waarschuwingen aan leden, zowel
NTC-fokkers als niet NTC fokkers verzonden. NB deze waarschuwingen werden opgelegd
vanwege het behalen van 6 of meer sanctiepunten.
Fokbeleid. In dat verslag ook een overzicht van de meldingen over gezondheidsproblemen zoals b.v. hernia.
Annemieke Duringhof doet de herplaatsing nog altijd met veel plezier en zij slaagt er
telkens weer in een teckel te herplaatsen. Zij ontvangt dagelijks meerdere telefoontjes.
Het aantal te herplaatsen teckels was in 2021 niet uitzonderlijk groot, gelet op de
explosieve toename van de vraag naar pups in zijn algemeenheid, ook naar teckelpups.
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 NTC.

