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Zoals jullie inmiddels zullen hebben gemerkt, is de schilder inmiddels druk bezig de kantine van een 

kleurtje te voorzien. Daarmee stopt het niet. Ook de trainingshal wordt onder handen genomen. En de 

bar zal worden opgepimt. Ook het meubilair zullen we gaan vervangen door fraai en praktische spullen.  

 

Allemaal in het teken van het 100-jarig bestaan van onze vereniging. Dan moeten we toch netjes voor 

de dag komen?  

 

Wat vinden jullie van het cadeautje dat we aan alle leden geven? We hopen dat jullie het handig en 

mooi vinden, zodat je het gaat gebruiken en daarmee reclame kunt maken voor onze club. 

 

Zoals in het vorige clubmagazine al werd aangekondigd, zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 

plaats vinden op woensdag 10 april 2019. In dit magazine tref je de stukken voor deze vergadering aan. 

De financiële stukken (behalve de begroting) worden op de avond van de vergadering uitgereikt, of zijn 

vooraf op te vragen bij de penningmeester. 

 

De examens staan weer voor de deur. We wensen iedereen die daaraan meedoet heel veel succes toe. 

Na de examens kunnen de diploma’s en cijferlijsten worden afgehaald tijdens onze kennisma-

kingsochtend met de sporten op 13 april. We hopen dat die dag voor iedereen de zon zal schijnen. 

 

Aansluitend gaat op maandag 15 april de webshop dan weer open voor de cursussen. En op 4 mei star-

ten dan de zomercursussen alweer. 

 

Veel leesplezier met dit magazine en tot ziens op de ledenvergadering. 

 



http://www.hondenuitlaatservices.org/beoordelingen-hondenuitlaatservice/l-2/lunas-legacy


 
KYNOLOGENCLUB DELFT E.O. 
Aangesloten bij de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland 
Aangesloten bij de Sportraad van Delft 
Postbus 182, 2600 AD  Delft 
Telefoonnummer clubsecretariaat: 0174-220800 
 

Delft, maart 2019 

 

Geachte Leden, 

 

Hierbij nodigen wij jullie uit tot het bijwonen van de: 

 

 ALGEMENE LEDENVERGADERING 

 

De vergadering zal worden gehouden op woensdag 10 april 2019 in ons clubge-bouw aan de 

Tanthofdreef 10, 2623 EX te Delft.  

 

Aanvang 20.00 uur. 

 

Hieronder tref je de vergaderstukken voor deze ledenvergadering aan. 

 

Algemene Ledenvergadering 

10 april 2019 

AGENDA 
1. Opening 

2.  Mededelingen 

3.     Ingekomen stukken         

4. Notulen Ledenvergadering van 18 april 2018    *        

5. Jaarverslag clubsecretariaat       *       

6. Jaarverslag penningmeester / ledenadministratie / begroting 2019 *  

7. Verslag kascontrolecommissie 

8. Verkiezing leden kascontrolecommissie 

9. Jaarverslag cursussecretariaat       *        

10. Jaarverslagen commissies        *        

11. Bestuursverkiezing        *        

12. Vaststelling contributie 2020       *       

13. Rondvraag 

14. Sluiting 

* = zie toelichting 

 

Namens het bestuur van de K.C. Delft e.o., 

 

Henk Revier 





 
Toelichting op de agenda van Algemene Ledenvergadering van 10 april 2019 

 

4: Notulen Ledenvergadering van 18 april 2018 

De notulen zijn in concept eerder gepubliceerd in het magazine van mei 2018, hierop zijn geen reacties ontvangen. 
De notulen zijn tevens bijgevoegd. 

 

5: Jaarverslag clubsecretariaat 

Het jaarverslag is bijgevoegd. 

 

 6: Jaarverslag penningmeester / ledenadministratie / begroting 2019 

 De begroting 2019 is bijgevoegd (art.32 van de statuten), het volledige jaarverslag kun je schriftelijk aanvragen bij 
de penningmeester. Begroting en jaarverslag liggen ter inzage tijdens de vergadering. 

 

9: Jaarverslag cursussecretariaat 

Het jaarverslag is bijgevoegd. 

 

10: Jaarverslagen commissies 

De verslagen van de Agility-commissiede FCI-obedience, , de Hoopercommissie, de Flyballcommissie, de 
Dogdance-commissie en de GG & OB commissie zijn bijgevoegd. 

 

11: Bestuursverkiezing  

Periodiek aftredend zijn Hans de Jong en Henk Revier.  

Zowel Hans als Henk stellen zich herkiesbaar. 

In de bestaande vacature stelt het bestuur voor om Patricia Briedé te benoemen. 

 

Een eventuele voordracht voor (tegen)kandidaten dient, door tenminste tien stemgerechtigde leden ondertekend, 
één week voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur ingediend te worden (art. 20 lid 4 van de 
statuten). 

 

12: Vaststelling contributie 2020 

Het bestuur stelt voor de contributie voor 2019 niet te verhogen.  
Het contributieoverzicht is dan als volgt. 

 

 

 

 

   2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Leden € 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 25,00 25,00 

Gezinsleden € 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 12,50 12,50 

Jeugdleden € 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 17,50 17,50 



Concept Notulen 
Algemene Ledenvergadering 2018 

 

1.    Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20.14 uur en heet iedereen welkom. Voorzitter vraagt om een minuut stilte 
voor alle leden die ons zijn ontvallen. 

 

2.    Mededelingen 

Er zijn 64 leden van de 499 aanwezig (inclusief de 6 bestuursleden). Daarnaast zijn er voor deze ALV 5 afmeldingen 
van leden en geen van het bestuur.  

 

3.    Ingekomen stukken 

Er is een brief ontvangen van Joop de Jong, waarin hij zich kandidaat stelt voor een bestuursfunctie. Deze brief zal 
worden behandeld bij agendapunt 11. Bestuursverkiezing. 

 

Brief van mw. J. Jackle, als fiscaal jurist betrokken bij de BTW-aangiften van de vereniging, inzake de financiële 
weerbaarheid van de vereniging. Deze brief zal worden behandeld bij agendapunt 6 Jaarverslag penningmeester / 
ledenadministratie / begroting 2018 

 
4.    Notulen vorige ALV, 26 april 2017 

De vergadering gaat akkoord met deze notulen. Voorzitter en secretaris ondertekenen deze. 

 

5.    Jaarverslag secretariaat 
Het jaarverslag wordt door de vergadering goedgekeurd en door het bestuur ondertekend. 

 

6.    Jaarverslag penningmeester / ledenadministratie / begroting 2018 

Geen vragen of opmerkingen. Kascontrolecommissie van vorig jaar heeft vorig jaar geadviseerd periodiek een con-
trole op de financiën te laten uitvoeren. Marco leest de brief van Joyce Jackle gedeeltelijk voor. De conclusie van de 
brief, (als bijlage bijgevoegd) is dat de vereniging financieel helemaal gezond is. 

Joop stelt dat het pand niet kan worden verkocht en dus kan de overwaarde niet worden gerealiseerd.  

 
7.     Verslag kascontrolecommissie 

  De kascontrolecommissie 2017 bestond uit Pauline van der Lans en Susanna Pfeifer. 
Pauline van der Lans was verhinderd. Eerste reserve Stefan Deger was geen lid meer en is vervangen door Jelle du 
Chatenier. Jelle leest het verslag van de commissie voor. Dit verslag is hierna integraal opgenomen.De kascommis-
sie bestaande uit de Mevr. S. Pfeifer en Dhr.  J. du Chatenier hebben de administratie van de Kynologenclub Delft 
e.o. het boekjaar 2017 gecontroleerd. De kascommissie heeft de uitgaven en inkomsten steekproefsgewijs gecontro-
leerd, tevens zijn de kas, bank- en girosaldi bekeken of deze overeenkomen met de balans en exploitatierekening. 
De kascommissie is van mening dat de administratie er deugdelijk en betrouwbaar uitziet en stelt de ledenvergade-
ring voor het bestuur decharge te verlenen. 

De ledenvergadering gaat akkoord met het financieel verslag over 2017 en neemt het advies tot decharge van be-
stuur over.  

 

8.   Verkiezing kascontrolecommissielid 

Voor het boekjaar jaar 2018 zal de commissie bestaan uit Pauline van der Lans en Susanna Pfeifer. Eerste reserve 
is Jelle du Chatenier en als tweede reserve meldt Aad Grootendorst zich aan. 

9.   Jaarverslag cursussecretariaat 

Het jaarverslag wordt door de vergadering goedgekeurd. 

Datum vergadering 18-04-2018 

Plaats Clubgebouw K.C. Delft e.o. 

Aanwezige bestuurs-
leden 

Mariska Haring (voorzitter), Marco Haring (penningmeester), 
Henk Revier (secretaris), Fred de Vos, Hans de Jong en 
Ingrid Voskamp. 

Afwezig met kennis-
geving 

Van het bestuur: Niemand 
Van de leden: Cora van Dijk, Irene Heikens, Linda Hofland, 
Kerstin Ueckert en Ellen van Rossum 



 

10.  Jaarverslagen commissies 

De verslagen van de Agilitycommissie, de Dogdance-commissie, de FCI-obedience-commissie, de Flyball-
commissie, GG-commissie en de Hooper-commisie geven geen aanleiding tot op- of aanmerkingen. De versla-
gen worden door de vergadering goedgekeurd. 

 
11.   Bestuursverkiezing 

Joop de Jong vraagt aan het begin van het agendapunt het woord. Hij heeft begrepen dat er naar aanleiding 
van zijn kandidaatstelling wat chaos is ontstaan. Hij geeft aan dat zijn kandidaatstelling niet bedoeld is als coup. 
Hij wil gewoon het zevende bestuurslid worden. 

Henk Revier geeft aan dat hij een heel verhaal had voorbereid, maar dat hij blij is met de boodschap van Joop 
dat die geen andere bedoelingen had. 

Er ontstaat een discussie over het noemen van functies. Volgens Joop wordt alleen de voorzitter in functie be-
noemd en was het niet nodig te noemen voor welke functie hij zich kandidaat stelt. 

Henk Revier verwijst naar de statuten waarin staat dat aangegeven moet worden op welke vacature de kandi-
daatstelling betrekking heeft. Dat heeft Joop niet gedaan. Daarnaast moet de kandidaatstelling ondersteund 
worden door 10 handtekeningen van leden. Joop heeft wel 10 handtekeningen, maar een daarvan is geen lid 
en een heeft per 1 april opgezegd. 

Henk Revier geeft aan moeite te hebben met de door Joop gevolgde procedure. Als Joop zich tot het bestuur 
had gericht, dan hadden we in gesprek kunnen gaan over zijn wens om bestuurslid te worden en over de taken 
die hij zou willen doen. 

Lous van Ruitenbeek vraagt zich af waarom iemand die zich aanmeldt en geschikt is niet wordt geaccepteerd 
door het bestuur. 

Als het de wens van de ALV is te stemmen over de kandidatuur van Joop, dan kan dat volgens Henk Revier. 

Volgens Lya van de Ende moeten we niet zo moeilijk doen. 

Peter van der Sluis vraagt of Joop kan vertellen wat hij precies wil gaan doen. 

Het maakt Joop niet zoveel uit. Hij vindt het vooral belangrijk dat er een zevende bestuurslid komt, zodat er een 
oneven aantal is en er altijd besluiten kunnen worden genomen. 

Volgens Henk Revier heeft het even aantal in het huidige bestuur nog nooit tot problemen geleid. 

Ook Pauline vraagt zich af wat de motivatie van Joop is. Wat hij wil gaan bijdragen. 

Joop weet niet wat hij precies kan bijdragen. Wel brengt hij een hoop ervaring mee. 

Pauline heeft veel waardering voor wat Joop allemaal heeft gedaan en nog doet, maar vraagt zich af wat de 
toegevoegde waarde is van zijn bestuurslidmaatschap. Is Joop de geschikte aanvulling bijvoorbeeld op het ge-
bied van cursussen of de begeleiding van instructeurs? 

Mona Lispet brengt de voordracht van Jimmy van Duijn vorig jaar in herinnering. Jimmy werd toen niet geko-
zen. 

Henk Revier geeft aan dat we toen misschien ook wat meer kritische vragen hadden moeten stellen. 

Mona vond het overigens goed dat Jimmy toen is voorgedragen door het bestuur. 

Henk Revier herhaalt dat de het bestuur niet gelukkig is met de manier waarop Joop het heeft aangepakt. Joop 
had gewoon contact met het bestuur kunnen opnemen. 

Mariska Haring en Ingrid Voskamp zijn periodiek aftredend. Ze stellen zich allebei herkiesbaar en er zijn geen 
tegenkandidaten. Henk Revier vraagt of de ALV de handen op elkaar krijgt voor herbenoeming. Dat gebeurt 
vervolgens letterlijk en daarmee zijn Mariska en Ingrid bij acclamatie benoemd. 

Met betrekking tot de kandidaatstelling van Joop de Jong wordt gevraagd om een schriftelijke stemming. 

Peter van der Sluis wil voor de stemming nog weten waar het bestuur naar op zoek is. 

Henk Revier geeft aan dat het bestuur geen behoefte heeft aan een zevende bestuurslid ten behoeve van 
stemmingen. 

Een aantal functies wordt al op een goede manier ingevuld door de huidige bestuursleden. Het bestuur heeft er 
geen behoefte aan daarin wijzigingen aan te brengen. 

Waar het bestuur wel behoefte aan heeft, is iemand die nieuwe taken op zich kan nemen zoals het 100-jarig 
bestaan, commissietaken en de uitbreiding van het gebouw. 

Gevraagd wordt wie in de stemcommissie willen zitten. Annelies Medendorp en Erwin Colla melden zich aan. 

De uitslag van de stemming is dat van de 64 stemgerechtigde leden er 36 stemmen voor de benoeming van 
Joop en 26 tegen. Er zijn 2 blanco stemmen uitgebracht. Joop is daarmee gekozen en wordt verzocht ook     
achter de bestuurstafel plaats te nemen. 

 

. 



 



 12.  Vaststelling contributie 2019  

Het bestuur stelt voor de contributie voor 2019 niet te verhogen.  

Het contributieoverzicht is dan als volgt. 

 
 

De vergadering gaat hiermee akkoord. 

13.   Rondvraag 

Carol de Wit wil als jongste zeggen dat er leegloop is in de vereniging en vraagt waarom er niet meer mensen 
kunnen worden binnengehaald die actief in de verenging willen zijn.  

Marjolein Bruggen – Van Burger vraagt zich af waarom er zoveel mensen weglopen. Mariska geeft aan dat veel 
zaken zonder navraag voor waar worden aangenomen. Dat is jammer. Iedereen wordt met respect behandeld 
Marjolein vraagt waarom het dan zo moeilijk is om vrijwilligers te krijgen. Ze wil een gezellige vereniging. Mariska 
hoort veel verhalen in de wandelgangen die niet helemaal kloppen. Marco geeft aan dat er dan wel twee kanten 
aan zo’n verhaal zitten.  

Monique Bouhuizen vraagt zich af of we niet meer met z’n allen kunnen doen. Dit wordt onderstreept door Henk 
Revier. Er zijn in de 99 jaar van ons bestaan vertrekt altijd mensen vertrokken. In deze tijd is het een groot pro-
bleem om vrijwilligers te krijgen. Er is veel contact met Delftse verenigingen en het probleem van aantrekken van 
vrijwilligers geldt voor alle Delftse verenigingen. Veel mensen komen cursus doen en gaan daarna meteen naar 
huis. Misschien schone taak voor Joop om de gezelligheid terug te brengen. Zondag tijdens de flyball-wedstrijd 
was er een hele goede sfeer. Ideeën zijn altijd welkom en het bestuur zal goede ideeën altijd blijven ondersteu-
nen. Gezelligheid moet uit de club komen. Praat met ons we zijn er bijna elke avond. Als jullie ruis horen kom bij 
ons langs want wij horen niet altijd alles.  

Pauline van der Lans meldt, dat ook bij de jachtvereniging de gezelligheid van de vereniging vermindert. Loes 
Ruitenbeek signaleert dat het altijd gezellig is geweest maar nu niet meer. Kom de vrijwilligers tegemoet en ga 
met ze rond de tafel zitten.  

Patricia Briedé pleit ervoor dat elke commissie iemand als vrijwilliger afvaardigt als een van de andere commis-
sies een evenement organiseert. 

Carol de Wit signaleert een sterk tekort aan bar- en keukenmedewerkers. Organiseer iets leuks in de kantine. 
Ellen signaleert ook tekorten op de vaste avonden. Henk Revier vraagt om aanmeldingen als barmedewerker. 

Lous van Ruitenbeek doet de suggestie eenmaal per kwartaal met alle vrijwilligers bij elkaar te komen. 

Carol de Wit roept op af en toe wat te organiseren voor vrijwilligers, bijvoorbeeld een biertapwedstrijd. Misschien 
levert dat nieuwe barmedewerkers op. 

Otto van Steenbergen wil drangers op de toiletdeuren. 

Mona Lispet doet de suggestie buiten benches te plaatsen, zodat er in de kantine wat minder geblaft wordt. 

Annelies Medendorp: twee oproepen voor vrijwilligers. Op 2 juni bij de agilitywedstrijd zijn nog vrijwilligers nodig. 
Aanmelden kan op agility@kc-delft. Verder is de commissie is al lang op zoek naar instructeurs. Henk Revier: 
Advertenties hebben enig effect, maar hebben nog geen ervaren instructeurs opgeleverd. 

Sandra Hurkmans stelt voor een ideeënbox op te hangen. 

 

 
14.  Sluiting 

Verder niets ter zake zijnde sluit de voorzitter onder dankzegging de vergadering om 21.30 uur. 

De vergadering bedankt het bestuur met een applaus. 

Het bestuur trakteert alle aanwezigen nog op een drankje. 

 

  

Secretaris K.C. Delft e.o.,   Voorzitter K.C. Delft e.o., 

 

Henk Revier     Mariska Haring- Landmeter 

    2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Leden € 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 25,00 25,00 

Gezinsleden € 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 12,50 12,50 

Jeugdleden € 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 17,50 17,50 
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 Jaarverslag 2018 Clubsecretariaat 

 

Activiteiten 

In het 99-ste jaar van ons bestaan hebben onze vrijwilligers weer hun best gedaan om van alles en nog wat 
te organiseren. 

Traditiegetrouw werd het jaar begonnen met de snertwandeling met erwtensoep van Hageman Party       
Catering. 

Er zijn wedstrijden georganiseerd in de agility, de flyball, de fci-obedience en hoopers. Het flyballteam    
Ready to Rumble werd zelfs Nederlands Kampioen 

De Raad van Beheer heeft in augustus weer een gezellig jeugdkamp op ons terrein georganiseerd. 

De HappyDogSurvival kende dit jaar helaas niet het prachtige weer dat we van vorige jaren kenden. Toch 
ook dit jaar weer vele blije gezichten na afloop van de inspannende tocht. 

Ten slotte zijn er weer diverse workshops en lezingen op de club georganiseerd. 

 

Bestuur 

Tijdens de vorige Algemene Ledenvergadering is Joop de Jong in het bestuur gekozen. Na enige maanden 
heeft Joop echter besloten zich weer terug te trekken uit het bestuur. Daar is dus weer een vacature, die het 
bestuur graag wil invullen door Patricia Briedé als bestuurslid voor te stellen. 

 

Sponsoring 

Ook dit jaar weer onze grote dank aan alle sponsors van onze club. Uiteraard aan Happy Dog,  onze hoofd-
sponsor. Maar ook aan allen die weer hebben willen adverteren in ons blad of die een reclamebord voor hun 
rekening hebben genomen.  

 

Webshop 

We blijven hard werken aan de procedures om de inschrijvingen voor alle cursussen zo eerlijk en goed    
mogelijk te laten verlopen. Helaas kampen we met een tekort aan instructeurs, waardoor we niet iedereen 
de plek kunnen geven die we willen. 

 

Clubblad / magazine 

Ook in 2018 zijn er weer zes elektronische clubmagazines verschenen. We zijn hard op zoek naar mensen 
die het leuk vinden om hierbij te helpen. 

 

Vrijwilligers 

In november zijn we met alle vrijwilligers en aanhang wezen eten bij Eten & Zo in Zoetermeer. Op deze ma-
nier willen we hen bedanken voor hun inzet voor de club. 

 

Mariska Haring   Henk Revier   Marco Haring 

Voorzitter    Secretaris     Penningmeester 

 

 

Ingrid Voskamp  Fred de Vos   Hans de Jong 

Bestuurslid   Bestuurslid    Bestuurslid 

https://hondsdol.nl/


Jaarverslag 2018 penningmeester / ledenadministratie en begroting 2019  

 

 

 

Begroting 2019 
         

Kosten     Opbrengsten    

         

Algemeen  € 9.600,00  Algemeen  € 14.750,00 

Ledenaktiviteiten   22.000,00  Ledenaktiviteiten   2.500,00 

Overige aktiviteiten   450,00  Overige aktiviteiten   450,00 

Cursussen, terrein & kantine   104.700,00  Cursussen, terrein & kantine   83.300,00 

Examens & Diploma-uitreiking   750,00  Examens & Diploma-uitreiking   750,00 

Evenementen   11.850,00  Evenementen   15.100,00 

Diversen   3.000,00  Diversen   37.500,00 
         

         

Totaal kosten  € 152.350,00  Totaal opbrengsten  € 154.350,00 

         

         

Saldo  € 2.000,00  Saldo     
         

         

Totaal generaal  € 154.350,00    € 154.350,00 



 

 

 

 Jaarverslag 2018 Cursussecretariaat  

 

 

 
 VOG 1 6 4 1 
 Totaal 56 476 380 354 

Inschrijvingen Voorjaar 2018 Zomer 2018 Najaar 2018 Totaal 2018 

Puppycursus 53 40 67 160 

Basiscursus-0 16 24 27 67 

Basiscursus-1 57 65 53 175 

Basiscursus-2 15 17 19 51 

VBS 10 6 6 22 

Ringtraining 13 14 18 45 

ABC-training 5     5 

Clicker-introductie 6 5 6 17 

GG recreanten 21 12 20 53 

Agility beginners 11   19 30 

Agility 90 70 71 231 

Dogdance beginners 3 3 2 8 

Dogdance 14 11 12 37 

VOB 8     8 

VOG 6     6 

FCI Obedience 14   7 21 

Flyball beginners 1 5 11 17 

Flyball 28 26 26 80 

Hoopers beginners 0 10 9 19 

Hoopers 

Totaal 

32 30 32 94 

403 338 405 1146 

Examens per seizoen Voorjaar 2018 Zomer 2018 Najaar 2018 Totaal 2018 

Basiscursus-0 11 19 20 50 

Basiscursus-1 49 51 42 142 

Basiscursus-2 11 12 15 38 

VOB 6     6 

VOG 

Totaal 

4     4 

81 82 77 240 

Geslaagd per seizoen Voorjaar 2018 Zomer 2018 Najaar 2018 Totaal 2018 

Basiscursus-0 11 19 20 50 

Basiscursus-1 43 45 40 128 

Basiscursus-2 9 9 11 29 

VOB 6     6 

VOG 

Totaal 

1     1 

70 73 71 214 

Examens in 2018 Cursussen Ingeschreven Examen geslaagd 

Puppycursus 20 169 140 140 

Basiscursus-0 8 67 50 50 

Basiscursus-1 20 175 142 128 

Basiscursus-2 6 51 38 29 

VOB 1 8 6 6 



 

 

Jaarverslag 2018 Agility-commissie 

 
Samenstelling commissie 
De commissie bestond uit 5 leden. Bernard Medendorp is voorzitter, Annelies Medendorp secretaresse, Kim 
Eggenhuizen en Erik Voges zijn lid en Marco Haring is de vertegenwoordiger vanuit het bestuur. 
 
Commissievergaderingen 
In 2018 hebben wij een aantal commissievergaderingen gehad, waarin zaken besproken zijn als:  

• Organisatie wedstrijden / workshops:  

  -Kennismakingsochtend (7 april 2018); 

  -Landelijke wedstrijd (2 juni 2018); 

  -Onderlinge wedstrijd (10 juni 2018); 

  -Workshops (24 juni 2018); 

• Materiaal:  

  -Onderhoud; 

  -Aanschaf. 

• Cursussen; 

• Instructeurs; 

• Verdeling cursisten / instructeurs. 

•  

Instructeursoverleggen 
Naast de commissievergaderingen hebben er ook instructeursoverleggen plaatsgevonden. Tijdens deze 
overleggen zijn naast specifieke zaken ook gesproken over:  

• Indeling cursisten; 

• Informatieavond beginners; 

• Evaluatie cursussen. 

•  

De instructeursgroep bestond uit: 

Richard van Baarle (aspirant instructeur), Henny Beukers, Mariette de Bruin, Jelle du Chatenier,  Marije 
Douma (aspirant instructeur), Kim Eggenhuizen, Mariska Haring, Bernard Medendorp en Erik Voges. 

 

Wedstrijden 2018 

 

Landelijke wedstrijd 

Op 2 juni is er een landelijke agility wedstrijd georganiseerd, waarvoor heel veel inschrijvingen zijn ontvan-
gen. Het programma van deze wedstrijddag week af van de wedstrijden die in voorgaande jaren zijn georga-
niseerd. Mede door het programma en het grote aantal deelnemers werd het een hele lange dag. Onze 
dank gaat opnieuw uit naar de inzet en de medewerking van de vele vrijwilligers.  

Nogmaals BEDANKT ALLEMAAL! 

 

Onderlinge wedstrijd 

Op zondag 10 juni was de onderlinge wedstrijd. Zoals ieder jaar werd deze op ons eigen veld georganiseerd 
met onze eigen baan, eigen tijdwaarneming, eigen secretariaat en eigen deelnemers. Samen bouwen, om-
bouwen en opruimen! Agility lopers uit de klassen Vergevorderden, Recreanten, Debutanten, wedstrijdlo-
pers 1e graad en 2e/3e graad gingen de strijd aan voor de beste plaatsen in het klassement. Ook deze dag 
was geslaagd. Er werd gelachen, gehuild, getroost, maar vooral was het plezier van hond en baas zichtbaar. 
Mooi was om te zien hoe handlers met hun honden om gingen op momenten dat het fout ging. De positieve 
benadering en het plezier van het spelletje bij beiden. Kortom, weer een fantastische dag. 

 



 

 

 

  
Workshop 
Op 24 juni 2018 zijn er een workshops gegeven door Marc Valk en Jacco Mager voor leden van KC Delft. De deel-
nemers hebben een leerzame dag gehad. 
  
Materiaal 
Het materiaal is en zal - in overleg met het bestuur - de komende jaren met een aantal toestellen worden uitgebreid. 
In 2018 is een tweede kattenloop aangeschaft. 
  
Cursussen en instructeurs 
In 2018 is er door zeven instructeurs en twee aspirant instructeurs in totaal, verdeeld over 3 avonden en 1 ochtend, 
12 cursussen gegeven per cursusblok gegeven. Helaas is een aspirant instructeur (Marije Douma) aan het eind van 
het jaar gestopt vanwege haar verhuizing naar het oosten van het land. 

Er is nog ruimte voor cursussen, echter door gebrek aan instructeurs kan hier geen invulling aan worden gegeven. 
Het totaal aan cursisten bij de start in het voorjaar was 102. 

KC Delft heeft nog steeds een vacature voor agility instructeur uitstaan., maar tot op heden is er nog geen gevon-
den.  

 

Namens de Agility commissie 
 

Annelies Medendorp  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Jaarverslag 2018 FCI-obedience 

 

We hebben dit jaar bij de FCI Obedience helaas alleen de voorjaar en de najaar cursus kunnen geven. Dit is een 
gevolg van het tekort aan instructeurs in deze tak van de hondensport. 

Gelukkig heeft Cora de combinatie groep les willen geven, waar ik Cora heel erg dankbaar voor ben, hierdoor kon-
den toch nog een aantal cursisten FCI Obedience les volgen. 

Dus als het kan wil ik graag via deze weg een oproep doen aan iedereen die interesse heeft om les te geven in de 
FCI-Obedience: meld je alsjeblieft aan bij de gg-commissie of bij de FCI-Obedience-commissie. 

Verder hebben we in oktober onze jaarlijkse wedstrijd gehouden. Ondanks de late aanmeldingen, is dat toch nog 
een mooie wedstrijd geworden. Heel veel dank aan de vrijwilligers die hebben geholpen. 

 

Yvette Winkelman 

  



Jaarverslag 2018 Hooper commissie 

 

Samenstelling commissie 

De commissie bestond begin 2018 uit drie leden. Jimmy van Duijn, Mariska Haring en Joyce Wolters. Jimmy van 
Duijn is voor hem moverende redenen gestopt met deze commissie en zijn functie is gelukkig weer opgevuld door 
de komst van Amanda van Pieterson, waar de commissie erg blij mee is! Wij danken Jimmy van Duijn voor zijn in-
zet in de commissie. 

 

Instructeurs 

In 2018 waren er vier hooper instructeurs. Jimmy van Duijn, Mariska Haring, Esther Hoogendijk en Jolande Postma. 
Jolanda Postma heeft dit jaar voor eerst lesgegeven aan een beginnersgroep. De commissie is blij met haar komst 
als Hooper instructeur. Jimmy van Duijn is halverwege gestopt als Hooper instructeur waardoor er uiteindelijk nog 
maar drie instructeurs zijn. De commissie is hard op zoek naar instructeurs. Wij danken Jimmy van Duijn voor zijn 
inzet als instructeur. 

 

Cursussen 

In 2018 werd er lesgegeven aan verschillende niveaus van beginners tot wedstrijdniveau. Het is nog een jonge 
sport in opbouw. Er werd lesgegeven op de maandagavond, dinsdagavond en zaterdagochtend.  

 

Landelijke wedstrijd 

Op 17-09-2018 organiseerde de commissie een tweede Nadac Hooper wedstrijd. De wedstrijd bestond uit één ring 
waarin verschillende klassen liepen. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag en zullen in 2019 wederom 
een wedstrijd organiseren. Nogmaals dank aan alle vrijwilligers die geholpen hebben om deze dag tot een succes 
te maken! 

 

Plannen 2019 

In 2019, ons jubileum jaar, organiseren wij een workshop voor de wedstrijdlopers, werken wij mee aan de diploma-

dag om de hooper sport te promoten en organiseren wij een wedstrijd. Om de Hooper sport blijvend te laten groeien 

en te ontwikkelen zijn wij op zoek naar enthousiaste 

instructeurs.  



Jaarverslag 2018 Flyball Commisie 

 

Commissie leden  

De commisie bestond in 2018 uit vijf leden. Ellie Verbarendse, Christy Storm-Elshout, Sabrina van Houten, Patricia 
Briedé en Wim van der Sluis.  

Vanuit het bestuur was daar Mariska Haring als gedelegeerde bij. 

 

Instructeurs, Coaches  

In 2018 waren er vier instructeurs en een aspirant instructeur. Elly Noordijk, Marcel Nadorp, Ellie Verbarendse 
( aspirant ), Sabrina van Houten ( tevens coach ) en Wim van der sluis ( tevens coach ). 

Als coach in opleiding is daar dit jaar Jeffrey Haak aan toegevoegd.  

 

Cursussen 

In 2018 werd er lesgegeven op diverse niveau’s: beginners, gevorderden, veteranen en wedstrijdniveau. Er werd 
lesgegeven op dinsdagavond en vrijdagavond.  

 

Landelijke wedstrijden  

In 2018 hebben we op ons terrein drie landelijke wedstrijden georganiseerd, wat eigenlijk teveel van het goede was 
maar door medewerking van het bestuur en de vele vrijwilligers hebben wij dit tot een groot succes kunnen maken.  

Als kroon op onze noeste werk zijn we dit jaar eindelijk met ons team Ready to Rumble kampioen geworden in de 
hoogste klasse, en hebben we zelfs tot driemaal toe ons eigen Nederlands record verbroken. Als eerste team in 
Nederland zijn we dit jaar vijf keer onder de 20 seconden gebleven 

 

Plannen 2019 

In ons jubileumjaar, organiseren we twee wedstrijden voor de flyball. 

Vanuit de commissie organiseren wij een sport en speldag voor de KC Delft. 

In 2019 gaan we weer met twee competitie teams de strijd aan en gaan in beide klasses en we gaan weer voor de 
1e plaats. Door de grote groei van het aantal flyballers zal er bij diverse wedstrijden zelfs een dagteam kunnen lo-
pen, Onze beginnende coach Jeffrey kan daar dan aan de bak.  

Om de groei niet te laten stagneren zijn wij ook nog op zoek naar mensen die ons willen helpen met ballenladen 
wat ook een vak apart is. Eén persoon zijn we inmiddels aan het opleiden. 

We hopen op een sportief en leuk jubileumjaar jaar met weer heleboel prijzen.  





Jaarverslag 2018 Dogdance-commissie 

Samenstelling commissie 

De commissie heeft heel 2018 bestaan uit Sandra Hurkmans (voorzitter), Debbie Janszen (secretaris), de leden Me-

linda Moor de Man, Paula Sloenhek en Cobi Scheffers. Fred de Vos was de afgevaardigde van het bestuur. 

 
Een jaar met ups en downs.  

Om met de ups te beginnen: Paula Sloenhek heeft met Snowy een derde plaats behaald bij het Nederlands Kampi-
oenschap. Van harte gefeliciteerd Paula.  

Helaas zijn er ook mensen en honden wegens gezondheidsproblemen afgevallen. 

De demo-groep heeft nog drie keer een optreden kunnen verzorgen in bejaardenzorginstellingen. Inmiddels is de 
groep daar helaas te klein voor geworden.  

Vanwege deze problemen zijn we in het najaar van 2 groepen naar 1 groep op de dinsdagavond moeten gaan. Op 
de vrijdagavond is er gelukkig wel wat aanwas van cursisten. 

 
Wedstrijden en workshops 

We hebben een danceworkshop voor handlers kunnen organiseren die werd gegeven door Korinea Joanna. 

Doordat de Nederlandse DogDance Bond (NDDB) aansluiting heeft gezocht bij de Raad van Beheer, kunnen er geen 
wedstrijden via FHN-regels meer worden georganiseerd. Bij de Raad zal tzt een dogdancecommissie worden aange-
steld. In 2018 was die er nog niet. Helaas kregen we geen toestemming om bij wijze van overgang nog één keer op 
de ons vertrouwde manier een wedstrijd te organiseren. Een heel teleurstellende gang van zaken. Er is op dit mo-
ment ook nog geen zicht op verbetering in 2019. 

 

Dogdance is een hele leuke sport, waarbij de band tussen hond en baas heel belangrijk is. We trainen alle oefenin-
gen op een positieve manier, volgens clickertraining, zelfs al gebruiken we niet altijd de clicker. Dus lijkt het je leuk 
om met je hond allerlei gave oefeningen aan te leren en uiteindelijk misschien zelfs op muziek te zetten, meld je dan 
aan of kom eens kijken op de dinsdag- of vrijdagavond. 

 

Jaarverslag 2018 GG & OB commissie 

De GG & OB commissie bestond in 2018 uit de volgende leden: 

Mieke van Viegen, Ingrid Voskamp (vz.), Yvette Winkelman, Kerstin Uekert, Silvia Colla, Jimmy van Duijn (tot juli), 
Nicole Verschuren (sec.) 

De commissie heeft 6 keer vergaderd. 

In 2018 hebben wij de volgende cursussen gegeven 

Puppy 18; Basis 0 8; Basis 1 16; Basis 2 7; VBS 7; ABC 2; Click intro 2; GG recreanten 5; VOB 1; VOG 1; FCI OB 
beg 3; FCI OB 1,2,3 3 

De high- en lowlights van het afgelopen jaar: 

Er zijn 5 aspiranten in opleiding. 

Er is een ‘Neuzenwerk’ workshop gegeven door Nicky Gootjes in maart. 

De FCI Obedience wedstrijd vond plaats in oktober. 

Er is in juni een trial geweest met ‘Creatief trainen’ (5 lessen); evaluatie en lesplan is aanwezig. Momenteel krijgt dit 
geen follow up door tekort aan instructeurs en ook groter belang dat mensen eerst VBS moeten geven. 

Omdat een Obedience instructeur wegens een blessure uitgevallen is, zijn er in 2018 weinig 

Obedience cursussen gegeven. 

Algemene trend was en is dat er te weinig lesuren beschikbaar zijn, om te kunnen voldoen aan de vraag naar Basis 
en Obedience trainingen. Dit komt door een tekort aan instructeurs. Er zijn te weinig aspiranten die zich uiteindelijk 
kwalificeren als instructeur. Ook zijn veel instructeurs door allerlei persoonlijke omstandigheden een of meerdere sei-
zoenen slechts minimaal beschikbaar. Onze ambitie voor 2019 is meer instructeurs te werven. 

Ook gestart workshop bijeenkomst om alle instructeurs de basis oefeningen te trainen. Dit krijgt vervolg.  

Lezingen komend jaar met betrekking tot Hoog Risico Honden en we hopen nog lezingen te houden over o.a. Dieren-
artstrainingen en Honden in de Puberteit. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 3, 4 en 5 mei is de Raad van Beheer present op Animal Event, hét driedaagse dierenfestival van 

Nederland. Zoals vanouds wordt het event georganiseerd bij De Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Die-

renliefhebbers uit alle hoeken van het land zijn met (of zonder) hun trouwe viervoeter van harte wel-

kom voor een gezellige en leerzame dag uit. Wie vroeg tickets koopt, krijgt € 5,- korting per kaartje! 

 

De Beekse Bergen in Hilvarenbeek wordt begin mei (mei-vakantie!) omgetoverd tot een dierenfestival met 

honderden dierenshows, hondenworkshops, gezellige terrassen, verrassend straattheater en muziekacts. 

Ook worden er tal van educatieve clinics en lezingen gegeven. Animal Event is het enige festival in 

Nederland waar dieren centraal staan en waar je je hond mee mag nemen. Zo geven meer dan 25 

rasverenigingen voorlichting over hun ras en de aanschaf en verzorging van verantwoord gefokte 

stamboomhonden. Duizenden honden met baasjes en andere dierenliefhebbers uit alle windstreken komen 

jaarlijks naar dit driedaagse dierenfestival in Hilvarenbeek, bij Tilburg. Dat doen ze om te genieten 

van acts, demonstraties en shows, workshops te volgen en te shoppen bij de 200 winkeltjes met de 

mooiste huisdierenspullen en allerlei soorten dierenvoer. 

 

Korting op kaartjes 

De hele maand februari profiteert u van de Early Birdactie. Deze geeft maar liefst € 5,- korting per ticket! Kijk 

voor meer informatie, actueel programma en tickets op 

www.animal-event.nl 

 

Ook onze hoofdsponsor heeft een stand op Animal Event. Loop gerust langs voor leuke acties of advies 

 

 

 

http://www.animal-event.nl


https://www.dogs4joy.nl/




 
Deel 1 geschiedenis van de KC Delft e.o.  

Historisch dossier 

1919—1929 

 

 

 

Ter gelegenheid van een eerder jubileumjaar ( 80 jaar) heb ik een blik mogen werpen in het historisch    
archief van de Kynologenclub Delft en Omgeving. Hoewel het materiaal niet volledig is - er ontbreken     
jaartallen, decennia zelfs - geeft het geheel toch een idee wat er vroeger op de Club en soms zelfs in de             
samenleving speelde.  

De oudste documenten zijn boeken met presentielijsten van de vergaderingen (vanaf 1919, onze club is 
opgericht op 19 augustus 1919) en een notulen-boek van 1926-1937. Jammer genoeg ontbreekt het       
notulenboek uit de allervroegste periode. 

In dit clubblad is uit die oudste documenten het een en ander opgenomen. Op de eerste pagina van dit 
dossier vindt u de allereerste presentielijst uit 1919 en op de volgende bladzijden kunt u (delen van) jaar-
verslagen uit de periode van 1926 tot 1929 lezen. Soms was het handschrift moeilijk te ontcijferen, wat   
zeker bij namen en bij de naamvallen van de lidwoorden soms tot fouten zal hebben geleid bij het        
overnemen van de tekst. Mijn excuses daarvoor. 

Ik hoop dat u er evenveel plezier aan beleeft als ik... 

 Sandra Hurkmans 

Presentielijst der Algemeene Vergadering gehouden te Delft op 9 Sept. 1919.  

 

 

 

 

 

 

G.H. Hommels, C. Besteben, B. Beet, K. van der Laan,              
J. Hazenveld, P.J. Hafma, Mevr. J. van der Spek,                       
A. Zwaanswijk, S. van der Heuvel, G.J.M. Hoogstraat,               
G. Zeenhouts, E. Kuitenboer, J. van der Spek, N.J. van Niekerk 



 

 
 

 

 

Jaarverslag over het vereenigingsjaar 1926 van de Kyn.Club “Delft en Omstreken”                       

(In zijn geheel overgenomen) 

Ter voldoening aan artikel 25 van het Huishoudelijk reglement heb ik de eer U verslag uit te brengen over de   
werkzaamheden der Club over het afgelopen jaar. 

Het ledenaantal is vooruitgaande, het vorige jaar melde ik in mijn verslag 78 leden, nu telde ik er 101 en reeds 9 
nieuwe leden [tegen] het volgende jaar. Toch mogen wij hiermede nog niet tevreden zijn, zulks met ‘t oog op de 
hooge kosten, welk het abonnement op ons Sportblad eischt. 

De belangstelling voor de vergaderingen blijft nog steeds gering, wie brengt eens een middel dit te verbeteren. 

Als zoo straks onze Penningsmeester zijn verslag zal uitbrengen over de financiën, zal daaruit blijken, dat deze 
reusachtig zijn achteruitgegaan, daar onze laatste Tentoonstelling een groot geldelijk offer heeft geeischt. Onze  
verhouding tegenover de Raad van Beheer, onze Zustervereenigingen, Speciaalclubs en Kynologische pers was 
steeds vriendschappelijk, behoudens het U bekende meeningsverschil met de vereeniging van keurmeesters. (zie 
brief) 

De dresseerafdeling bleef ook dit jaar in haar kwijnend bestaan voortleven. De Bibliotheek vond ook weinig belang-
stelling, er werd een boek uitgeleend, wat na herhaaldelijk verzoek nog steeds niet teruggebracht is. 

De vele Tentoonstellingen, welke dit jaar gehouden werden, zijn door ons gesteund door het uitloven van prijzen. 

Behalve de maand Augustus (vacantiemaand), kwamen wij iedere maand bijeen, in December, Januari, Maart,        
September en November hielden wij vergadering, de overige maanden Clubavond. Op de jaarlijkse alg. vergadering 
in December 1925 werden als Bestuursleden herkozen de Heeren C. Besteben en H. Das, zoodat het Bestuur als 
volgt bleef samengesteld: F.P.W. van Gelderen voorzitter, J. van den Spek secretaris, C. Besteben penningmeester, 
W. Bresser en H. Das commissarissen. 

Als lid der C.v.T. (Commissie van Toezicht) werd herkozen de Heer I. v/d Heiden, zoodat deze bestaat uit de Heer 
C.J. v/d Giesen (secretaris), S. v/d Heide en A. v/d Vlugt. 

19 Januarie Debatingavond tusschen de Heeren v. Gelderen en Pieterse. 

18 Juli Eendaagsche Tentoonstelling 397 honden ingeschreven, na de Winner-tentoonstelling de grootste van dit 
afgeloopen jaar, de financieele uitkomsten waren evenwel slecht, een tekort van ongeveer f 800,= 

Op 21 Sept. wordt besloten een motie in de Sportpers te plaatsen tegen de vereeniging van Keurmeesters. Het     
besluit valt in 1927 een ééndaagschen Tentoonstelling te organiseeren in October. 

Besloten twee voorstellen in te dienen op de November vergadering van de Raad van Beheer.Mevouw v/d Spek en 
de Heer v. Gelderen worden gekozen als afgevaardigden voor gen. November vergadering. 

27 November Toestemming ontvangen van de Raad van Beheer voor het houden van een Eendaagsche Tentoonstel-
ling op 26 October 1927. 

Aan het eind van mijn verslag gekomen, richt ik gaarne een woord van dank aan mijn geachte medebestuursleden, 
commissieleden en allen, die mij dit jaar bij verschillende werkzaamheden behulpzaam waren en tevens waardeer ik 
ten zeerste de aangename verhouding, die er steeds tusschen ons bestaat. 

Het deed mij genoegen aan’t begin van mijn verslag op een vooruitgang in ons ledental te kunnen wijzen, doch 
weest niet tevreden en helpt mij om het ledenaantal op te voeren, de eerste honderd zijn wij gepasseerd, laat ons 
zorgen, dat wij het volgend jaar minstens 200 leden tellen. 

 

Getekend:             Mede getekend: 

J. Van der Spek            F.P.W. van Gelderen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motie van de K.C. Delft tegen besluiten van de Keurmeester Vereeniging 

 

Jaarverslag over het vereenigingsjaar 1927 van de Kyn.Club “Delft en Omstr.” 

... Het ledenaantal is dit jaar wel zeer gewijzigd, doch niet veel vermeerderd, wij gingen dit jaar in met 101 leden en 
wij gaan het nieuwe jaar in met 104 leden, merkwaardig is, dat wij daaronder zoo weinig Delftsche leden hebben, 
wie helpt eens mede daarin verandering te brengen. ... 

... Op de vergadering werd besloten op 5 Januari d.a.r. een vergadering te beleggen in Hôtel “Suisse” te Rotterdam 
met de Besturen van de Kyn. Clubs binnen Zuid-Holland om te komen tot de oprichting van een bond van         
plaatselijke Kynologen Clubs in Nederland.  

Op 18 Januari wordt besloten, toe te treden tot den Bond van Plaatstelijke Kyn. Clubs in Nederland. ... 

... 9 Oct. Het Bestuur stuurt een motie in ter plaatsing in het weekblad “De Hond” betreffende de weigering van de 
eindkeuring van de Hondenwisselbeker op onze Tentoonstelling. ... 

... 16 October Eendaagsche Tentoonstelling ingeschreven 340 honden. … 

 

Jaarverslag over het vereenigingsjaar 1928 van de Kynologen Club “Delft en Omstreken”  

... De belangstelling voor de vergadering is iets vooruitgaande. Uit het verslag van de Penningmeester zal blijken, 
dat onze kas niet vooruitgaande is. ... 

... Op Vrijdag 24 Maart houdt de heer Toepoel een lezing over het onderwerp: “Hoe beoordeelt men honden in de 
ring”. Voor deze lezing was veel belangstelling.  

6 Juli Een schrijven ontvangen van de voorzitter de Heer F.P.W. van Gelderen, waarin hij bedankt als voorzitter der 
Club, daar hij met den Secretaris niet meer in’t Bestuur zitting wil hebben, zulks naar aanleiding van een door hem 
ontvangen schrijven van den Raad van Beheer. ... 

... 16 October... In beginsel besloten met de K.C. Rotterdam de winner te houden te Rotterdam, doch als reserve zelf 
een tentoonstelling aan te vragen.... 

... Besloten zelf een Tentoonstelling te houden in 1929, daar Cynophilia aan Rotterdam heeft medegedeeld, geen 
medewerking van een andere Club te willen hebben, dus alleen met Rotterdam den Winner wil organiseren. ...  

... De voorzitter de Heer Choufour deelt mede, dat hij ons gaat verlaten door zijn vertrek naar Indië in Januari a.s. 

Zoo is 1928 dus zonder Tentoonstelling of Clubmatch voorbijgegaan. ... 



Jaarverslag van het vereenigingsjaar 1929 van de Kynologen Club “Delft en Omstreken”                            
In zijn geheel overgenomen. Van de tentoonstelling van 7 juli 1929 hangt in ons huidige clubhuis een poster.) 

 

 
Ter voldoening aan art. 25 van het Huishoudelijk reglement heb ik het genoegen U verslag uit te brengen over de 
werkzaamheden der Club over het afgeloopen vereenigingsjaar. Dit is het tiende jaarverslag door mij neergeschre-
ven. De leden hebben tijdens de viering van ons tienjarig bestaan blijk gegeven, dat zij mijn werk hebben  
gerespecteerd. Toch doe ik het werk voor de vereeniging de laatste jaren niet meer met dezelde opgewektheid, 
waarmede ik dit vroeger pleegde te doen. Dit kan anders worden, wij moeten ons op de vergaderingen niet bezig-
houden met plagerijen, wij moeten ons niet mengen in de politiek van de hondensport, wij moeten samenwerken 
om onze vereeniging groot te maken. Geven wij een tentoonstelling, dan moeten alle leden medewerken onze  
tentoonstelling te doen slagen. Vergeet niet zoo’n Tentoonstelling is geen zaakje van den Secretaris, doch is een  
groote zaak van de vereeniging, het is makkelijker af te breken, dan op te bouwen. Het bestuur heeft altijd gaarne 
goede adviezen en houdt zich steeds aanbevolen voor goede hulp. Alléén door samenwerking kan een vereeniging 
tot bloei komen. 
 
Wat het ledenaantal betreft mogen wij niet ontevreden zijn, gingen wij dit afgeloopen jaar in met 100 leden, nu 
gaan wij het nieuwe jaar in met 114 leden, toch bedankten den laatsten tijd verschillende oude leden, waartegen-
over staat, dat wij veel nieuwe leden mochten boeken. De belangstelling voor de vergaderingen is steeds matig.Uit 
het verslag van de Penningmeester zal blijken, dat het met onze kas niet rooskleurig gesteld is, onze laatste gehou-
den Tentoonstelling heeft een groot bedrag uit de kas geëischt.  
 
Onze verhouding tegenover den Raad van Beheer, onze Zustervereenigingen en Speciaalclubs was vriendschappe-
lijk. Tegenover de pers was onze verhouding minder goed, wij waren genoodzaakt twee verslag-gevers de toegang 
tot onze tentoontstelling te weigeren, een derde verslag-gever vondt het beter een minder gunstig verslag over onze 
Tentoonsteling neer te schrijven. De verhouding tegenover ons blad “De Hond” was zeer goed, zoowel tegenover 
de oude als de nieuwe redactie en uitgever.Noch voor de dresseerafdeling noch voor de bibliotheek was in dit afge-
loopen jaar belangstelling.  
 
De in dit jaar gehouden Tentoonstellingen worden door ons gesteund door het uitloven van medailles, bij de 
“Winner” stelden wij buitendien geldprijzen beschikbaar. Iedere maand kwam onze Club bijeen. Vergaderingen 
werden gehouden in de maanden December, Januari, Maart, April, Mei, Juni, Juli, Augustus, September, October, 
November. Alléén in Februari hadden wij Clubavond.  
 
18 December Jaarvergadering. Schrijven ingekomen van den voorzitter de Heer Choufour, dat hij bedankt als 
voorzitter wegens vertrek naar Indië! Voorloopige toestemming van den Raad van Beheer ontvangen tot het hou-
den van een Tentoonstelling op 7 Juli. Het Bestuur wordt als volgt samengesteld: C. Besteben voorzitter, J. van der 
Spek secretaris, J. Post penningmeester, W. Bresser en D.J. v/d Giessen commissarissen. De commissie van Toela-
ting wordt samengesteld als volgt: J.N. Huys, A. v/d Vlugt, één vacature daar de Heer v/d Giessen bestuurslid is 
geworden. 
      
15 Januari 1929 Gekozen als lid der C.v.T. Mejuffrouw A. Knoester. De Heer Huys wordt secretaris der C.v.T.  
 
26 Januari Feestavond in Hôtel “Wilhelmina”. Deze avond beantwoordde niet aan het doel. Veel te weinig leden 
hadden gevolg gegeven aan de oproep, zoodat op dien avond meer introducées dan leden aanwezig waren. De ge-
zelligheid heeft evenwel niet ontbroken. 
 
15 April Besloten geen berichten meer te verstrekken aan het blad “Onze Honden”.  
 
7 Mei Vaststelling van de 1e candidatenlijst voor den Raad van Beheer. 
 
18 Juni Vaststelling van de 2e Candidatenlijst voor den Raad van Beheer. Besloten Mej. Kalkman niet toe te laten 
tot onze Tentoonstelling, zulks naar aanleiding van een door haar beleedigende schrijven gericht aan het bestuur 
onzer Club. Den Heer Pieterse word gelegenheid gegeven binnen een week als lid der Club te bedanken, daar de 
voorzitter anders zijn rooyement zal voordragen, dit geschied naar aanleiding van een ingekomen schrijven van 
den Heer Pieterse. 



https://www.happydog.nl/


                     

 

7 Juli Jubileum Tentoonstelling. Ingeschreven 248 honden, welk aantal niet bevredigend genoemd kan worden, daar 
toch iedere inzender een blauw bordje ontving als herinnering aan ons tienjarig bestaan. Na afloop van deze Ten-
toonstelling gaf onze Club een diner in de Eensgezindheid, waarmede ons tienjarig bestaan werd gevierd. De voor-
zitter en de Secretaris en hunne vrouwen, die al die tien jaar deel hadden uitgemaakt van het Bestuur, werden op 
dien avond gehuldigd en ontvingen van de leden van de Club schitterende cadeaux, welke door hen met dankbaar-
heid werden aanvaard. 

16 Juli De Heer Pieterse, die bedankt had tegen 1 Januari 1929, wordt op voorstel van den voorzitter geschorst tot 31 
December, zulks naar aanleiding van het schrijven van de verslagen over onze Tentoonstelling in diverse bladen.Op 
die zelfde vergadering bedankt de Heer Pieterse als lid.Besloten te protesteren tegen de oprichting van de Kyn. Club 
“Voorburg”. Eindstemming van 6 leden voor den Raad van Beheer. 

20 Augustus Stemming van 6 plaatsevervangende leden voor den Raad van Beheer.  

17 September Besloten op de Novembervergadering een voorstel in te dienen om den Raad van Beheer te verzoeken 
alle officieele mededeelingen aan alle aangesloten vereenigingen te verstrekken. 

15 October Gekozen als afgevaardigde voor de Novembervergaderingen de Heer J. van der Spek en de Heer C. 
Besteben als plaatsvervanger.De heer J. Van der Spek bespreekt de Greyhound. 

19 November Gekozen in de kascommissie de Heeren Huys en de Ronde. Aan het einde van mijn verslag gekomen, 
kan ik niet nalaten een woord van dank te richten tot mijn medebestuursleden voor hunne aangename samenwerking 
en speciaal tot ons bestuurslid de Heer Bresser, die de Kynologie vaarwel heeft gezegd. Tenslotte mijn dank aan 
allen, die mij bij onze laatste Tentoonstelling behulpzaam zijn geweest. Gaarne wil ik den wensch uitspreken, dat ik 
u het volgend jaar een gunstiger verslag mag ten beste geven en dat onze Club mag groeien en bloeien, helpt alle 
daaraan mede. 

Getekend:              Mede getekend: 

J. van der Spek             C. Besteben 

IN HET VOLGENDE CLUBMAGAZINE, DEEL 2 VAN HET HISTORISCH ARCHIEF 

De redactiecommissie, die nu uit twee bestuursleden bestaat, is hard op zoek naar         

redactieleden. Vind jij het leuk om te schrijven, interviewen en het web af te zoeken naar 

nieuws meld je dan aan bij redactie@kc-delft.nl 



 

De Raad van Beheer vindt het belangrijk dat zo veel 

mogelijk mensen meedoen aan onze Puppy-Enquête. 

Zo krijgen we immers een beter beeld van welkeza-

ken belangrijk zijn bij de aanschaf van een pup. Wie 

meedoet met de enquête, maakt daarom elke 

maand kans op verschillende prijzen. 

Onder alle invullers van de Raad van Beheer Puppy-

Enquete worden elke maand verschillende prijzen 

verloot. Ook meedoen met de Puppy-Enquete? Ga 

dan naar 

www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete! 

https://www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete


 

 

 

 

 



 





  

 

 

Lidmaatschap K.C. Delft e.o. vanaf 1 januari 2019 

Voor leden € 26,00 per jaar (na 1 juli € 13,00 voor een half jaar) 

Voor gezinsleden € 13,00 per jaar (na 1 juli € 6,50 voor een half 

jaar) 

Voor jeugdleden € 18,50 per jaar (na 1 juli € 9,25 voor een half 

jaar) 

Voor donateurs € 5,00 per jaar of een bedrag van minstens 

€ 50,00 ineens 

 

Einde lidmaatschap 

Het lidmaatschap eindigt door een schriftelijke opzegging 

vóór 1 december van het lopend jaar aan de ledenadministratie. 

Heeft opzegging niet voor die datum plaats gevonden, dan is 

men verplicht – conform artikel 14.3 van de statuten – de 

contributie voor het volgende jaar te voldoen. 

 

Financiën 

ING: NL55 INGB 0000 7425 35 t.n.v. Kynologenclub Delft en 

omstreken, Delft en 

evenementen rekening NL27 INGB 0000 2560 99 

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Delft: V 40397488 



 

Erelid: de heer  J.Ph. de Jong 
(Joop) 

 

Info cursussen: 

Jolanda de Graaf 

Tel. 06-18957640 

cursus@kc-delft.nl 

 

Agility commissie: 

Voorzitter:    Bernard Medendorp 

Secretaris:     Annelies Medendorp 

Lid:      Erik Voges 

Lid:     Kim Eggenhuizen 

Afgevaardigde bestuur:  Marco Haring 

agility@kc-delft.nl 

 

Flyball commissie: 

Voorzitter:     Wim van der Sluis 

Secretaris:     Sabrina van Houten 

Lid:      Patries Briedé 

Lid:      Ellie Verbarendse 

Lid:     Christy Storm 

Afgevaardigde bestuur:   Mariska Haring 

flyballcommissie@kc-delft.nl 

 

 

Hooper commissie: 

Voorzitter:     Amanda van Pieterson 

Secretaris:     Joyce Wolters 

Afgevaardigde bestuur:    Mariska Haring 

hoopers@kc-delft.nl 

mailto:cursus@kc-delft.nl
mailto:agility@kc-delft.nl
mailto:flyballcommissie@kc-delft.nl
mailto:hoopers@kc-delft.nl


 FCI Obedience commissie: 

Is momenteel nog opgenomen in de gg commissie 

fciobedience@kc-delft.nl 

GG Commissie: 

Voorzitter:     Kerstin Ueckert 

Secretaris:     Nicole Verschuren 

Lid:      Mieke van Viegen 

Lid:     Jolande Posma 

Lid:      Silvia Colla 

Lid:      Yvette Winkelman 

Afgevaardigde bestuur:   Ingrid Voskamp 

gg-commissie@kc-delft.nl 

 

Dogdance commissie: 

Voorzitter:      Sandra Hurkmans 

Secretaris:     Debbie Janszen 

Lid:      Melinda Moor - de Man 

Lid:      Cobi Scheffers 

Afgevaardigde bestuur:   Fred de Vos 

dd-commissie@kc-delft.nl 

 

Ringtraining: 

Pauline van der Lans 

Erwin Colla 

ringtraining@kc-delft.nl 

 

Internet:  

www.kc-delft.nl 

Sandra Hurkmans 

sitebeheer@kc-delft.nl 

 

Redactie KC Delft: 

Henk Revier 

Mariska Haring 

redactie@kc-delft.nl 

mailto:fciobedience@kc-delft.nl
mailto:gg-commissie@kc-delft.nl
mailto:Dd-commissie@kc-delft.nl
mailto:Zoals%20jullie%20inmiddels%20zullen%20hebben%20gemerkt,%20is%20de%20schilder%20inmiddels%20druk%20bezig%20de%20kantine%20van%20een%20kleurtje%20te%20voorzien.%20Daarmee%20stopt%20het%20niet.%20Ook%20de%20trainingshal%20wordt%20onder%20ringtraining@kc-d
mailto:sitebeheer@kc-delft.nl
mailto:redactie@kc-delft.nl


Voorzitter: 

Mariska Haring 

Tel: 015 - 215 75 88 

Email: voorzitter@kc-delft.nl 

 

Penningmeester: 

Marco Haring 

Tel: 015 - 215 75 88 

Email: penningmeester@kc-delft.nl 

 

Secretaris:  (ledenadministratie) 

Henk Revier 

Tel: 06-50243930 

Email: clubsecretariaat@kc-delft.nl 

 

Commissaris technische zaken: 

Fred de Vos 

Tel: 070 – 393 21 72 

Email: fred.de.vos@kc-delft.nl 

 

Commissaris Algemeen: 

Mw. A.I. Voskamp-Visser 

Tel: 079-3616122 

Email: ingrid.voskamp@kc-delft.nl 

 

Commissaris Algemeen: 

Hans de Jong 

Email: webshop@kc-delft.nl 

 

 

De KC Delft e.o. is aangesloten bij: 

 

Commissies: 

Flyball commissie 

Hooper commissie 

Redactie commissie 

 

Commissies: 

Agility commissie 

Bar, agenda en evenementen 

Sponsor contact 

 

Commissie: 

Redactiecommissie 

Ledenadministratie 

 

 

 

Commissie: 

Dogdance commissie 

 

 

Commissie: 

GG Commissie 

FCI Obedience commissie 

 

 

Webshop 

mailto:voorzitter@kc-delft.nl
mailto:penningmeester@kc-delft.nl
mailto:clubsecretariaat@kc-delft.nl
mailto:fred.de.vos@kc-delft.nl
mailto:ingrid.voskamp@kc-delft.nl
mailto:webshop@kc-delft.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/


Het bestuur en de redactie kunnen geen 

verantwoordelijkheid aanvaarden voor de inhoud van 

ingezonden kopij en voor geplaatste advertenties. De 

redactie past indien nodig, aangeleverde teksten 

taaltechnisch aan. 

© Copyright K.C. Delft e.o. 

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of 

vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de 

redactie. 

 

Trainingslocatie en clubgebouw: 

Tanthofdreef 10 

2623 EX DELFT 

015-262 76 52 (alleen tijdens trainingsuren) 

Plezier voor baas en hond 

http://www.kc-delft.nl/

