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Prijslijst 2019
advertenties clubblad
 

advertentie clubblad zwart/wit  € € korting voor leden

 1/1 pagina 140,00 20,00

 1/2 pagina 95,00 10,00

 1/4 pagina 50,00 5,00

 binnenzijde omslag  170,00 20,00

 achterzijde omslag  250,00 20,00

advertentie clubblad kleur 
 1/1 pagina 220,00 20,00

 binnenzijde omslag  220,00 20,00

 achterzijde omslag  300,00 20,00

 
Opgave aan: penningmeester@kvwaalwijk.nl
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Geert Sanders
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IBAN: NL39ABNA0436808609
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De Kleuskes 11, 5298 BM Liempde
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E-mail: redactie@kvwaalwijk.nl

Veterinair adviseur
Dierenkliniek “De Langstraat”

Eerste Zeine 112, 5144 AM Waalwijk

Tel: 0416 33 40 00

www.delangstraat.com

Lidmaatschap van de vereniging
Het lidmaatschap bedraagt € 20,00 per jaar 

plus eenmalige administratiekosten van 

€3,00 voor nieuwe leden. Meldt u zich aan 

na 1 juli dan schrijft u zich in tot het einde 

van het volgend kalenderjaar. De kosten 

bedragen dan €30,00 plus de eenmalige 

administratiekosten van €3,00. Huisgenoten 

kunnen tegen betaling van €5,00 per jaar 

gezinslid worden.

Indien u uw lidmaatschap wilt beëindigen 

dan kunt u dit uitsluitend doen door vóór 

het einde van het kalenderjaar een email te 

sturen naar ledenadministratie@kvwaalwijk.

nl of telefonisch via de ledenadministratie.

Telefoonnummer Clubhuis
Tel: 06 29 90 60 56
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“In vertrouwde handen”

Eerste Zeine 112 - 5144 AM Waalwijk

Tel: 0416-334000 

www.delangstraat.com

7 dagen per week geopend - 24 uur per dag bereikbaar

Vets & Pets, klinieken voor gezelschapsdieren
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Van de voorzitter
Wat vliegt de tijd. Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf is het al weer de 3de 
week van januari. Volgens de etiquette is de tijd voorbij om nog “goede wensen” uit 
te spreken. 

Nu zit ik daar niet zo mee, want ik ben de 

mening toegedaan dat het toewensen van 

iets goeds nu niet specifiek aan de eerste 
dagen van januari gekoppeld moeten 

zijn. Ik wens dan ook vanaf deze plek, 

namens het hele bestuur, alle leden van 

de KV Waalwijk een sportief jaar, in goede 

gezondheid toe.

Sinds het schrijven van mijn vorige 

voorwoord is er weer heel wat gebeurd. 

Het jaar hebben we binnen de vereniging 

afgesloten met een heel gezellige 

bijeenkomst, waarvoor alle vrijwilligers met 

hun partners waren uitgenodigd. Ook hier 

wil ik nog eens herhalen dat wij bijzonder 

blij zijn met de inzet van alle vrijwilligers 

binnen onze vereniging. Sterker nog, 

zonder vrijwilligers kan de vereniging niet 

draaien.

Plannen
Voor 2019 hebben we een aantal plannen 

op stapel staan.

Op 12 januari zijn wij weer begonnen 

met het hervatten van de cursussen op 

ons veld. Weliswaar zijn wij niet echt 

ontevreden over de belangstelling maar 

met een groter aantal jonge(re), nieuwe 

instructeurs, hebben wij nu de mogelijkheid  

voor een groter aantal cursisten dan 

dat in het verleden mogelijk was. Een 

verdere uitbreiding van zowel het aantal 

deelnemers maar ook de uitbreiding 

van ons trainingsprogramma is hierdoor 

mogelijk geworden. Ook de ringtrainingen 

op zondag  in manege “De Kegelaer” zijn 

weer hervat.  

Op 20 januari wordt door ons de eerste 

wedstrijd van dit jaar georganiseerd, 

een Agility indoorwedstrijd welke ook in 

manege ‘De Kegelaer’ wordt gehouden.

Voor de overige activiteiten van dit jaar 

verwijs ik u voor dit moment door naar de 

agenda op onze website.

  

Activiteiten
De belangstelling van andere verenigingen 

om gebruik van ons terrein te maken voor 

hun eigen activiteiten neemt toe.

Dit heeft er toe geleid dat het bestuur na 

lang wikken en wegen heeft besloten om 

de voorbereidingen te treffen om op ons 

eigen terrein een grote overdekte ‘afsteek’ 

te (laten) bouwen. Deze wordt naast het 

clubhuis gebouwd en ziet eruit als een 

dug-out bij honk- of voetbal maar dan 

op maaiveld niveau. De kosten voor de 

uitbreiding van onze accommodatie zijn 

begroot op € 35.000,-.

Dat is héél véél geld, maar wij zijn ervan 

overtuigd dat deze investering tussen de 

5 en 7 jaar kan worden terugverdiend. 

De bouw kan geheel uit eigen middelen 

gefinancierd worden. Uiteraard is dit plan 
goed doorgerekend en is de verwachting 

dat deze investering binnen 7 jaar wordt 

terug verdiend.



Nummer 1 7

Clubblad

Het restant aan vrij besteedbare 

liquiditeiten (banksaldi) is ruim voldoende 

om alle overige verplichtingen in de 

komende jaren te kunnen voldoen, inclusief 

het geplande reguliere groot onderhoud.

Voor een zo ingrijpend besluit hebben wij 

als bestuur natuurlijk de goedkeuring van 

de leden nodig. Om die reden hebben wij 

dan ook de Algemene Leden Vergadering 

vroeg in het jaar gepland en wel op 

27 februari a.s. Als de meerderheid van 

de leden met dit plan instemt dan is 

het de bedoeling om deze uitbreiding 

voor de zomervakantie klaar te hebben. 

Het grote voordeel van een dergelijk 

”afsteek” is, dat ook onder minder 

gunstige weersomstandigheden geplande 

activiteiten door kunnen gaan. 

Afscheid
Een minder plezierig bericht is dat wij in 

de komende A.L.V. afscheid gaan nemen 

van Trudie van Lieshout. Zij heeft besloten 

om na een periode van meer dan 25 jaar, 

waarin zij zich als bestuurslid van de KV 

Waalwijk heeft ingezet, te stoppen met 

haar werkzaamheden. 

Wij als bestuur, en met ons vele leden, 

vinden dat bijzonder spijtig. Als KV 

Waalwijk zijn wij Trudie heel veel dank 

verschuldigd voor haar enorme inzet die zij 

in deze lange periode voor de vereniging 

heeft getoond. Wij zullen op een gepaste 

wijze van Trudie afscheid  nemen. Daarop 

vooruitlopend wil ik Trudie namens 

alle leden en het bestuur heel hartelijk 

bedanken voor het vele werk dat zij verricht 

heeft. Trudie, bedankt!

Carel Canta

Voorzitter KV Waalwijk
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 Evenementen

Noteer
in je agenda!


10 maart 

1e graad en promotie 
agilitywedstrijd in

manege De Kegelaer


12 april
Quiznight
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Algemene Ledenvergadering 
KV Waalwijk en omstreken 
Datum : 27 februari 2019  
Aanvang : 20.00 uur 
Locatie : Clubhuis, Baan 19, 5171 NC Kaatsheuvel.   

Voor aanvang van de vergadering dient de presentielijst getekend te worden. 

AGENDA:   

1. Opening door de voorzitter de heer Carel Canta;  

2. Presentielijst met stemgerechtigde leden vaststellen en vermelden berichten van 

verhindering;  

3. Mededelingen bestuur;  

4. Ingekomen stukken;  

5. Goedkeuring notulen vorige Algemene Ledenvergadering d.d. 22 mei 2018;  

6. Jaarverslag van het secretariaat 2018;  

7. Financieel jaarverslag 2018;  

8. Verslag kascontrole commissie;  

9. Verlenen van decharge voor het in 2018 gevoerde beleid;   

10. Benoeming nieuw (reserve)lid kascommissie;  

11. Toelichting voorstel investeringsbesluit en aansluitend besluitvorming;  

12. Bestuursverkiezing 

a. Aftredend en niet herkiesbaar mevrouw Trudie van Lieshout.                                       

 Het bestuur stelt voor het aantal bestuursleden te verlagen naar 5.                     

 Derhalve ontstaat er geen vacature; 

b. Volgens het rooster van aftreden is de heer Bert van Wijk  aftredend en 

herkiesbaar(1);  

13. Onderscheiding Lid van Verdienste;  

14. Rondvraag;   

15. Sluiting van de vergadering.

1 Overeenkomstig de statuten kunnen tegenkandidaten gesteld wordt.  
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Het Schipperke als Hulphond?
De kalender staat op 20 september 2018 en ons Schipperke Ufo is al zeker een dag 

uitgeteld. Hoe lang laat ze ons nog in spanning? Monique slaapt sinds een halve week op 

een luchtbed bij haar in de huiskamer. Niet lang meer, naar blijkt, en nee het wordt ook 

niet ’s nachts: Omstreeks 12 uur de volgende dag wordt ze onrustig en wil ze zich eigenlijk 

verstoppen in de tuin om daar kuilen te gaan graven. Dat vindt Monique uiteraard niet goed 

en ze dirigeert haar met vriendelijke maar besliste stem naar de werpkist. De weeën zijn 

nu duidelijk zichtbaar en om twee uur zijn er zonder complicaties twee reuen en een teef 

geboren. Mooie gezonde sterke honden 

van allemaal zo rond de 150 gram. Meteen 

zoeken ze de tepel van moeder en drinken 

ze goed. Vanaf nu neemt elke dag het 

gewicht toe: Ze groeien als kool.

Stichting Hulphond Nederland heeft te 

kennen gegeven voor een reu te gaan 

als koper: dus is er een teef en een reu 

te koop. Al op zondag een week later 

meldt zich een vriendelijke Duitse meneer, 

bezitter van 2 Schipperkes, die het kleine 

teefje genaamd Hinde straks tot zijn 

roedel mag rekenen. Wij weten intussen 

dat dit wel een pittige tante wordt en 

zullen hem daarom ook goede instructies 

meegeven voor ze bij ons vertrekt. De 

twee reuen dragen de naam Hope en Halo 

en zijn iets meer flegmatiek aangelegd. 
Eén van de reuen gaat naar een oud 

politiehondenafrichter in Twente. Hij zoekt 

een grote hond in zakformaat: die heeft ie 

dus gevonden.

Wij zien de gedragstest van Stichting 

Hulphond Nederland, zij het met spanning, 

toch ook met vertrouwen tegemoet. 

Half oktober kwam Stichting Hulphond 

langs voor een eerste beoordeling. De 

mevrouw van “inkoop” is met name 

enthousiast over de reuen (nu 3.5 week 

jong) We plaatsen een I pad in de ren 

van de puppy’s en zetten hier voluit 

vuurwerk geluid op. We wisten dat Ufo er 

geen enkele angst voor had en hetzelfde 

bleek nu ook voor haar pups. Met name 

één reutje viel Hulphond op door zijn op 

dit moment grote onverschrokkenheid 

door zonder blaffen of grommen over 

het toetsenbord van de I Pad te lopen. 

Er was alleen nieuwsgierigheid waar te 

nemen. Deze reu hebben we meteen een 

halsbandje “blauw” omgedaan om hem te 

kunnen blijven volgen.

Van Hulphond kregen we nog de tip te 

zorgen dat er ook uitdagingen van boven 

komen. We zijn gewend alleen speeltjes 

in de ren op de grond te gooien. Dit kan er 

toe leiden dat honden uitdagingen zoals 

mensen die een pup oppakken als een 

gevaar, iets om bang van te zijn, gaan 

beschouwen. Monique nam het advies ter 

harte en bouwde een speeltoestel: Een 

soort babygym . 

Inmiddels zijn de pups bijna zes weken 

en is een afspraak gemaakt met de Raad 

van Beheer voor de het inbrengen van 

de chip. Kort daarna laten we ze enten. 

Bij de dierenarts komen ze ook door de 

algemene gezondheid test. Ze blijken 

DEEL 2
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bijvoorbeeld alle drie over een goede motor 

te beschikken. Gezondheid is natuurlijk een 

absolute voorwaarde voor een geslaagd en 

zo lang mogelijk arbeidzaam leven bij een 

cliënt. (dus weer een stapje verder …)

Spannender wordt het op maandag 5 

november als om half elf in de ochtend 

de twee dames van Stichting Hulphond 

aanbellen om volgens afspraak de 

gedragstest uit te voeren. Beide dames zijn 

onder de indruk van de rust die Ufo zelf 

heeft, maar ook naar haar pups uitstraalt. 

Natuurlijk een bevorderende conditie voor 

mentaal gezonde pups. 

Op zowel voor de pup bekend als 

onbekend terrein worden dezelfde tests 

gedaan, buiten in dit geval. En dan binnen 

de bekende vrijloop zone en daarbuiten 

waar ze nooit geweest zijn. Wij moesten 

het van een afstand gadeslaan. De pup 

wordt op de grond neergezet en is dan 

alleen bij voor hem vreemde mensen. De 

vraag is: Hoe lang duurt het eer de pup 

gaat bewegen en actie onderneemt? 

Verder is van belang dat de pup voldoende 

mensgericht is en ook bij voor hem 

onbekende mensen snel ontspannen 

gedrag kan vertonen, dit o.a. in verband 

met de herplaatsing mogelijkheid na de 

africhting. Komt de pup ook vrolijk naar de 

vreemde toe als ie gelokt wordt? 

Met verschillende attributen wordt bekeken 

of de pup gevoelig is voor geluiden. 

Reageert hij wel en zo ja hoe? Is dit met 

angst of betekent het geluid een uitdaging? 

De meeste geluiden in de test komen van 

een babyspeeltje: treintje, varken, paard, 

kip, koe, enfin u begrijpt het idee. 
Tot slot wordt gekeken hoe snel de pup 

herstelt na een stress moment. Dit werd 

gedaan door de pup plotseling met beide 

handen vast te houden. De hond moet 

straks immers niet “verlammen” van schrik 

tijdens het werk. Alles wordt minutieus op 

de laptop genoteerd in gedragsscores. Het 

onderzoek duurt zo’n half uur per pup. 

Dan melden de dames zich met een 

eensgezinde uitslag: Zonder zijn broer 

te declasseren springt de reu, die wij 

voorlopig toepasselijk Hope hadden 

genoemd, er ruim boven uit. Hij vertoont 

het rustige weliswaar bedachtzame maar 

stabiele gedrag dat graag wordt gezien. 

De Stichting gaat de hond aankopen en in 

januari 2019 worden definitieve afspraken 
gemaakt over de specifieke africhting. 
De gewone africhting begint natuurlijk al 

over enkele weken. We laten geen tijd 

verliezen. Gaat de pup voor iemand het 

verschil in zijn of haar leven maken?? Er 

is een lange weg te gaan. Maar de eerste 

stappen zijn gezet!! Over het vervolg en de 

voortgang in de africhting berichten wij u in 

een volgend stukje. 

Familie Frank en Monique de Jong

WorDt vervOlgd !
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Watskeburt
De diensten in een dierenziekenhuis zijn altijd een uitdaging. Je wordt verrast met de 
meest uiteenlopende dingen. 

Een vrijdagavond in november komt er 

een kooikerpup van 20 weken op consult. 

De pup wil niet eten, braakt en voelt zich 

duidelijk ellendig. Er is geen sprake van 

diarree. Bij het onderzoeken van de buik 

voelt de dierenarts een verdikking die 

duidelijk een pijnreaktie bij de pup uitlokt. 

De alarmbellen gaan meteen rinkelen. Zou 

de pup iets opgegeten kunnen hebben 

vragen we de eigenaar? De eigenaar is 

zich daar niet van bewust. Er worden ook 

geen speeltjes gemist. 
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Er wordt besloten om rontgenfoto’s van 

de buik te maken. Op de gemaakte 

rongenfoto’s wordt het meteen duidelijk 

dat de pup zeker wel iets opgegeten heeft, 

we hebben alleen geen idee wat dan 

precies. Wat wel duidelijk is, is dat wat er 

ook opgegeten is, dit nooit uitgepoept zal 

kunnen worden. Ook zullen we er met een 

endoscoop (een slang met een camer, 

die via de slokdarm wordt ingevoerd) niet 

bij kunnen komen; er moet een operatie 

uitgevoerd worden om de pup van zijn 

probleem af te helpen. 

Zo gezegd zo gedaan. Alles wordt 

voorbereid om nog diezelfde avond te 

kunnen opereren. Tijdens de operatie zien 

we een stuk dunne darm die helemaal rood 

en verdikt is. Dit is het stuk darm waar het 

vreemde voorwerp in zit. Gelukkig is het 

stuk darm nog levensvatbaar en hoeven 

we niet een stuk darm te verwijderen. 

Het vreemde voorwerp wordt verwijderd. 

De operatie verloopt vlot en zonder 

complicaties. De dag erna voelt de pup 

zich alweer een heel stuk beter, hij eet en 

is een stuk minder sloom.  

Uiteindelijk blijkt het vreemde voorwerp een 

knuffeltje te zijn die met magneetjes aan de 

koelkast vastgemaakt kan worden. 

Waarom eet een pup dit op zou je zeggen? 

Pups onderzoeken nu eenmaal alles met 

hun bek. Het is dan ook verstandig altijd 

goed in de gaten te houden welke speeltjes 

je aanschaft. En vooral niks laten slingeren. 

Eind goed al goed gelukkig! 

Dierenarts Nicole van Werven
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1 september t/m 31 december 2018

Naam Plaats

Mevr. Jessica Geraerts Eindhoven

Mevr. Gerrie Rommens-van Sas Tilburg

Mevr. Gery Helmhout Waalwijk

Mevr. Celine Clarisse Drunen

C. Voogt Tilburg

Dhr. Sjaak Meijer Tienhoven

Mevr. Monique van Dongen Kaatsheuvel

Dhr. H.J. Prins Sprang-Capelle

Mevr. Jeanette Nolen Chaam

Dhr. Elwin van Bommel Dongen

Maas Kaatsheuvel

Mevr. Karlijn Koning Best

Mevr. van Broekhoven Kaatsheuvel

Mevr. Hanneke v.d. Zabde6 De Moer

Mevr. Annebelle Nooteboom Tilburg

Mevr. Madelon vd Horst-v s-Seeters Dongen

Mevr. Irma v Rijswijk Waalwijk

Mevr. Julia Vermeer Loon op Zand

Mevr. Corrie Botterman Oosterhout

M. van der Wouw Tilburg

Mevr. J. Heuer Kaatsheuvel

M.J.C. van der Gouw Waalwijk

Toemen Kaatsheuvel

L Dijkshoorn en P. Klijn Loon op Zand

Nieuwe leden
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Datum: 22 mei 2018

Locatie: Clubhuis, De Baan 19, 

Kaatsheuvel

Aanwezige bestuursleden: 

Carel Canta (voorzitter) 

Trudie van Lieshout (secretaris) 

Tamara Oomen (gehoorzaamheid)

Bert van Wijk (facilitair)

Erna van Engelen (ringtraining).

1. Opening. 
 De voorzitter, Carel Canta, opent om 

20:00 uur de vergadering en heet een 

ieder van harte welkom.  

2. Presentielijst met stemgerechtigden 
leden vaststellen en berichten van 
verhindering.

 Alvorens de Algemene 

ledenvergadering wordt geopend is er 

een presentielijst getekend. Er zijn 20 

stemgerechtigde leden, 15 leden en 5 

bestuursleden, aanwezig.

 Berichten van verhindering: dhr. 

Frank van Lieshout, mevr. Jenneke 

van Doorn, mevr. Ellen Canta, dhr. Jo 

Lahaye, mevr. Jolanda van de Boer.

3. Mededelingen bestuur.
 Carel geeft aan dat deze behandelt 

zullen worden bij agendapunt 7. Carel 

nodigt alle instructeurs uit om in een 

overleg te bepalen waar wij met z’n 

allen naar toe willen. En mogelijkheden 

tot uitbreiding.

4. Ingekomen poststukken.
 Er zijn geen poststukken t.b.v. 

de Algemene Ledenvergadering 

ontvangen.

5. Goedkeuring notulen van de vorige 
vergadering d.d. 17 mei 2017

 De notulen worden met algemene 

stemmen ongewijzigd vastgesteld.

6. Jaarverslag van het secretariaat 
2017.

 Dit verslag wordt door Trudie 

voorgelezen en met algemene 

stemmen goedgekeurd.

7. Financiële verslag 2017. 
 Carel geeft uitleg over de financiële 

gegevens en zegt toe het financiële 
jaarverslag van 2017, 94e boekjaar, 

toe te voegen aan de notulen van 

deze vergadering. Ook hebben alle 

aanwezige leden het verslag digitaal 

ontvangen.

 Carel geeft namens de bestuursleden 

aan  dat het bestuur de wens heeft 

om op een meer transparante manier 

de financiële gegevens te laten 
zien. De balans maakt weer deel uit 

van de financiële stukken, dit heeft 
geresulteerd dat de volgende activa als 

volgt zijn bepaald:

 Waarde van het clubhuis wordt bepaald 

op € 93.000,= (géén afschrijvingen 

meer hierop);       

 Waarde inventaris € 500,=;

 Waarde voorraad € 800,=;

 Waarde op diverse rekeningen: 

€ 62.000,= (actuele saldi per 

balansdatum);

Verslag Algemene Leden-
vergadering KV Waalwijk e.O.
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 Kas € 720,=;

 Totale balanswaarde: € 157.616,=;

 Een bedrag van € 30.000,= wordt 

‘geoormerkt’als reservering groot 

onderhoud (onderhoud gebouwen e.d.);

 Resultatenrekening € 42.000,= (erin) en 

€ 46.000,= (eruit).

 Streven is om eind 2019 weer zo’n 500 

leden te hebben. Het aantal leden is 

al jaren dalend om diverse redenen 

zoals: verhuizing - geen tijd - andere 

bezigheden - financieel - enz.
 Vraag Inge van Wersch: waarom geen 

duidelijke presentatie op het scherm?  

Carel beaamt dat dit wellicht wenselijk 

was geweest. 

 Vraag Maryke Otten: waarom 

wordt voor 80% de kosten aan de 

cursussen gerelateerd en niet aan de 

ringtraining. Carel geeft aan dat dit nu 

een ‘educated guess’ is en dient als 

startpunt. Verder legt hij uit dat het de 

komende jaren duidelijker moet worden 

waaraan bepaalde kosten kunnen 

worden toegerekend. Deze wijze van 

verslaglegging geeft meer inzicht en 

biedt de mogelijkheid om beter te 

kunnen sturen op meer rendement voor 

de vereniging. Het lijkt dat dit in 2018 al 

zijn vruchten gaat afwerken door meer 

activiteiten op het veld.

 Hugo Corver stelt een vraag over hoe 

de km-vergoeding afhankelijk is van het 

aantal cursisten. Carel legt uit dat dit 

niet meer wordt gedaan. Er is besloten 

om de administratie te vereenvoudigen 

dus de cursisten betalen bij de 

1e les hun cursusgeld waarna de 

cursusvergoeding + km-vergoeding aan 

de instructeurs kan worden betaald. 

Zodat fijnmaziger de post cursussen 
kan worden geadministreerd.

8. Verslag kascontrolecommissie. 
 De kascontrolecommissie doet verslag 

van de controle welke uitstekend is 

verlopen, de boekhouding is helder 

en duidelijk. De commissie vraagt de 

aanwezige leden decharge te verlenen 

aan het bestuur voor het boekjaar 

2017. Unaniem wordt dit door de 

aanwezige leden aangenomen en wordt 

decharge verleent aan het bestuur. De 

kascontrolecommissie wordt bedankt 

middels een boeket bloemen.

9. Verlenen van decharge voor het in 
2017 gevoerde beleid.

 Er wordt decharge verleent door de 

aanwezige leden.

10. Benoeming nieuw (reserve)lid 
kascommissie.

 De kascontrole commissie bestond uit 

Ans Smetsers, Monique de Jong en 

Maryke Otten. Carel vraagt aan de zaal 

om een reservelid toe te voegen aan 

de commissie. De heer Corver wordt 

als reserve lid benoemd. Ans Smetsers 

treedt af als commissielid. De voorzitter 

bedankt haar namens bestuur en leden 

voor haar inzet in deze.

11. Vaststellen nieuw rooster van 
aftreden.

 Voorzitter Carel  Canta 2020 

Secretaris Trudie van Lieshout 2019 

Penningmeester 

  Geert  Sanders 2021

 Lid 1 Bert van Wijk 2019 

 Lid 2 Tamara  Oomen 2020

 Lid 3 Erna van Engelen 2021 

12. Bestuursverkiezing.
a. Aftredend en niet herkiesbaar en 

inmiddels tussentijds afgetreden 
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Marijke van den Bos. Het bestuur 

stelt de heer Geert Sanders voor 

invulling te geven aan de ontstane 

vacature;

b. Volgens rooster van aftreden 

is mevrouw Erna van Engelen 

aftredend en herkiesbaar.

 Geert Sanders wordt bij acclamatie 

gekozen tot lid van het bestuur. 

Geert neemt direct plaats achter de 

bestuurstafel. Ook Erna van Engelen 

wordt bij acclamatie herkozen.

13. Rondvraag
 Maryke - verzoek een emailadres 

voor iedere instructeur aan te maken.                                           

Carel vraagt waar de voorkeur 

naar uit gaat en zegt toe dat wordt 

geïnventariseerd wie welk email bij 

instructeurs heeft en bij MEO na te gaan 

hoeveel mailadressen er zijn / kunnen 

worden aangemaakt.

 Maryke / Arthur - Hoe gaat de 

vereniging om met de AVG? Carel 

antwoordt dat we AVG in control zijn. Op 

de website komt een privacyverklaring 

en deze verklaring zal tevens alle leden 

worden toe gemaild. Er wordt een 

heldere inventarisatie gemaakt van 

iedereen die gegevens heeft en wat 

daarmee moet worden omgegaan. Carel 

geeft uitleg over de privacyverklaring 

die de vereniging wil gaan gebruiken. 

De belastingtechnische gegevens zullen 

worden bewaard. Voor foto’s zal een 

separate oplossing gevonden moeten 

worden.

 Hugo Corver - Had ingeschreven en 

betaald voor de Clubmatch 2017 maar 

heeft het geld niet terug ontvangen 

nadat de Clubmatch was afgezegd. 

Carel legt uit hoe e.e.a. is gelopen en 

antwoordt dat dit zal worden uitgezocht 

en indien dit niet is terugbetaald alsnog 

zal gebeuren.

 Eugenie Lahaye - Er zijn instructeurs 

die op kosten van KV Waalwijk 

eO instructeurdiploma gehaald en 

kort daarna bij KV Waalwijk eO 

zijn weggegaan. Dat geld is niet 

teruggevraagd en die instructeurs 

geven nu elders les. Carel antwoordt 

dat dit, als het goed is, de laatste 

jaren niet meer is gebeurt. Nu is de 

regeling m.b.t. het volgen van cursus 

door een instructeur zo dat dit een 

investering is door de instructeur 

waardoor de instructeur aan de 

vereniging is gebonden. Het cursusgeld 

staat geparkeerd en wordt in 3 jaar  

terugbetaald. Carel zegt toe hiernaar 

onderzoek te doen en hierop terug te 

komen.

 Ton van den Wijngaert - De prijzen 

van de cursussen zijn erg hoog. Zoals 

bijv. de dieren-EHBO. Trudie geeft 

uitleg over de prijzen van de cursussen 

en merkt op dat de cursussen wel 

kostendekkend dienen te zijn. Dus 

wordt gekeken bij welk aantal cursisten 

in verhouding tot de prijs kunnen 

doorgaan. Carel wil graag de discussie 

aangaan om een zodanig cursuspakket 

aan te bieden dat dit voor veel leden 

interessant is.

 Paula van Zutphen - Hoeveel leden van 

KV Waalwijk eO volgen cursus? Carel 

antwoordt dat hij dat kan aangeven 

wanneer hij een totaal overzicht heeft.

 Maryke - Vrijwilligersverzekering? Carel 

antwoordt dat dit zal worden uitgezocht.

14. Sluiting
 Carel bedankt de aanwezige leden voor 

hun inbreng en sluit de vergadering om 

21.15 uur.
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Quiz   
De leden van de KV Waalwijk kennen onze vereniging van de diverse trainingen of 
het Brabants Honden Festival en zijn om die reden dan ook lid geworden. Tijdens 
een bestuursvergadering is het idee ontstaan om behalve de diverse trainingen die 
gegeven worden eens te bekijken wat wij als vereniging meer kunnen doen voor alle 
leden en vrijwilligers. Onze vereniging beschikt over een mooi clubhuis dat eigenlijk 
vaker gebruikt zou moeten worden. 

En waarom doen we dat niet? Eigenlijk geen 

idee. Iedereen is druk maar dat neemt niet 

weg dat wij kunnen proberen om, buiten de 

normale trainingen om, met enige regelmaat 

een gezellige avond te organiseren voor 

onze leden en vrijwilligers. In het verleden 

zijn er wel Bingo avonden georganiseerd, 

maar er zijn ook andere mogelijkheden. 

Het eerste plan is om op vrijdag 12 april een 

quiz te houden waarin de “hondse kennis” 

van de aanwezigen getest wordt. Voor 

deze avond vragen wij aan iedereen die dit 

leest een team van maximaal vijf personen 

samen te stellen. Zij zullen een aantal 

vragen op honds gebied voorgeschoteld 

krijgen. Per persoon vragen wij een bijdrage 

van €2.00. Je kunt dit op de avond zelf 

betalen en wel om de volgende reden. De 

totale inleg van de deelnemers zal later als 

prijs verdeeld worden onder de eerste drie 

teams met het hoogste aantal punten. Voor 

het winnende team zal er een wisselbeker 

ter beschikking gesteld worden. Als ons idee 

voor een gezellige avond aanslaat bij de 

leden dan is het de bedoeling om twee keer 

per jaar, in het voor- en in het najaar, een 

dergelijke avond te organiseren en er op die 

manier een competitie van te maken. 

Natuurlijk zijn er veel meer activiteiten 

te bedenken, waarbij onze hond het 

middelpunt van het gesprek is. Er kunnen 

gastsprekers uitgenodigd worden, om 

maar iets te noemen. En natuurlijk zou het 

helemaal super zijn als er vanuit de leden 

en alle anderen die bij onze vereniging 

betrokken zijn voorstellen gedaan worden 

over een onderwerp dat interessant zou zijn 

voor een dergelijke avond. Als je nu, nadat 

je dit gelezen hebt, een idee krijgt over 

een avondprogramma, laat het dan vooral 

weten. 

De eerste avond staat gepland voor vrijdag 

12 april aanstaande in ons eigen clubhuis. 

Het clubhuis is vanaf 19.30 uur open en wij 

beginnen met de quiz om 20.00 uur. Het 

eerste kopje koffie zal u door de vereniging 
aangeboden worden. Behalve de al eerder 

genoemde €2.00 zijn er aan de deelname 

geen kosten verbonden. Wij hopen op 

een grote opkomst, zodat een dergelijke 

competitie een vaste plaats kan krijgen 

op de evenementen agenda van de KV 

Waalwijk. Voor alle cursisten een kleine tip; 

als je toch op het veld staat met je hond 

vraag je buurvrouw- of man om mee te doen 

en vorm op die manier een team.

Speciaal voor dit soort avonden is er een 

nieuw mailadres aangemaakt. Je kunt je 

via het nieuwe mailadres: activiteiten@

kvwaalwijk.nl aanmelden. Inschrijven is 

mogelijk tot 7 april.

Graag tot ziens op 12 april in het 

clubhuis van de KV Waalwijk, Baan 19 in 

Kaatsheuvel!

De activiteiten commissie
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Jaarverslag 2018
van het secretariaat
Hier volgt een terugblik op het verenigingsjaar 2018 van KV Waalwijk e.O.  Bij de 
aanvang van het jaar bestond het bestuur uit de volgende leden; Voorzitter: Carel C. 
Canta Secretaresse: Trudie van Lieshout - Pennings Penningmeester: Marijke van 
den Bosch Bestuurslid: Erna van Engelen Bestuurslid: Bert van Wijk Bestuurslid: 
Tamara Oomen  

Clubmatch 2018.  
Op 2 september hielden wij onze jaarlijkse 

clubmatch en wel op ons eigen terrein 

aan de Baan. Noodgedwongen moesten 

we uitwijken naar deze locatie omdat 

ons vertrouwde “De Werft” helaas werd 

verbouwd en we daar niet terecht konden. 

Een Nederlands keurmeesterkorps was 

uitgenodigd om de keuringen te verrichten. 

De weergoden waren ons zéér gezind 

en het was een fantastisch evenement 

met 185 inschrijvingen. Best in show 

keurmeester Hans Hilverda koos de Beagle 

CH. Sam I Am From Elly’s Pack van fokker/

eigenaar mevr. E. Vervoort als beste.  

Algemene leden vergadering  
Onze jaarlijkse ledenvergadering vond 

plaats op 2 mei 2018 in ons vertrouwde 

clubhuis. De heer Geert Sanders wordt 

aan het bestuur toegevoegd na het vertrek 

van Marijke van den Bosch. Geert Sanders 

heeft de taak van Penningmeester op zich 

genomen.  

Cursussen 2018  
Ook in 2018 werden er door onze 

vereniging weer verschillende kynologische 

cursussen georganiseerd. Er werd weer 

een EHBO cursus gegeven. Tevens 

heeft KV Waalwijk de eerste pilot voor 

de vernieuwde KKI cursus (Basiscursus 

Fokken en Houden van honden ) gegeven. 

De heer Jan Coppens was weer onze 

cursusleider. Dit jaar werd ook een 

Workshop snuffelkleed maken gehouden in 

ons clubhuis op 10 november.  

Gehoorzaamheid-, Aagility- en Hoopers-
cursussen 2018  
Al sinds vele jaren geeft KV Waalwijk 

kynologische cursussen. Ook dit jaar 

weer Gehoorzaamheids-, Agility- en 

Hooperscursussen. Helaas heeft Anita 

Rijnders, na jarenlang als instructeur en 

medewerker ledenadministratie werkzaam 

te zijn geweest, afscheid genomen. Het 

instructeursteam is dit jaar ook uitgebreid 

en volop aan de slag.  

Ringtraining 2018  
KV Waalwijk geeft al sinds haar oprichting 

ringtraining. Omdat de Werft werd 

verbouwd hebben wij ook voor deze 

activiteit een nieuwe locatie moeten 

zoeken. Deze hebben we gevonden in 

“Manege de Kegelaer” vlakbij ons clubhuis 

gelegen. Bij mooi weer is uitgeweken naar 

onze trainingslocatie bij het clubhuis.  

Jaarverslag 2018 van het secretariaat.  

Evenementen 2018
Op 16 april en 7 oktober werden er op ons 

terrein een Agilitywedstrijden gehouden.  
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21 mei j.l. werd voor het eerst op ons 

terrein de Nederlandse Kampioenschappen 

Obidience gehouden waar 30 deelnemers 

aan deel namen. Er werd hierbij gestreden 

in een 3-tal klassen.  

Verenigingsjaar 2018 teneinde  
2018 was een bewogen jaar. Vele 

evenementen op ons trainingsveld, de 

verbouwing van de Werft en de uitwijk voor 

onze jaarlijkse clubmatch naar ons eigen 

terrein waren niet mogelijk geweest zonder 

de inzet van de vele vrijwilligers.  

Wij bedanken daarom:  

De op- en afbouwploeg voor alle 

evenementen. De instructeurs van 

de Ringtraining, Gehoorzaamheid, 

Agility en Hoopers. Jan Coppens, onze 

cursusleider KKI. Alle instructeurs en 

hulp-instructeurs. Medewerk(sters)ers van 

onze kantine. De redactie van het clubblad. 

De webpagina- en facebookbeheerder. 

Dierenartsenpraktijk ‘De Langstraat’. 

Adverteerders. Standhouders. Onze vaste 

bloemist. Binnenlandse keurmeesters. 

Medewerkers van de groenvoorziening 

WML. Onze klusjesman. Gemeente Loon 

Op Zand. En natuurlijk onze hoofdsponsor 

Proplan.  

En iedereen die we vergeten zijn en 

achter de schermen een bijdrage hebben 

geleverd.  

’s-Hertogenbosch 1 januari 2019,  

Het verenigingssecretariaat.



Nummer 1 21

Clubblad
Investeringsplan  
Het succes van ons Brabants Rashonden Festival, en het bewezen nut van de aange-
schafte tent heeft de discussie gevoed om te komen tot een (permanente) vorm van 
overkapping.   

Hierbij is gesproken over de voor en 

nadelen van een grote(re) professionele 

tent permanent op te laten staan of de 

bouw van een vaste overkapping.  

Bij meerderheid van bestuur, na het 

afwegen van de voor- en nadelen, gaat de 

voorkeur uit naar een aard en nagelvaste 

oplossing. Deze komt dan in het verlengde 

van de huidige kantine. De beoogde 

overkapping heeft een afmeting van 25 

x 6 x 2,8 meter, met daarvoor een extra 

verhard stuk van dezelfde oppervlakte.  

De container die er nu staat voor het 

huisvesten van de toestellen voor de 

behendigheid kan verkocht worden, 

daar door een herindeling van het oude 

clubgebouw daar nu ruimte beschikbaar 

is. De overkapping bestaat uit 10x10 

cm geïmpregneerde palen en is aan 

tweekanten (achterwand aan de kant van 

het voetbalveld en een zij kant aan de zijde 

van de kegelaar) dicht met 20mm dik en 

eveneens duurzaam geïmpregneerd hout. 

Het geheel wordt gedragen door een 6 tal 

spanten. Waarbij voorzijde en de zijkant 

aan de kantinekant open zijn. De totale 

investering zal € 33.000,- bedragen.  

Wat zijn de argumenten om een dergelijke 

investering te doen:  

• Een mogelijkheid om ook pups en jonge 
honden afgezonderd onder begeleiding 

los te kunnen laten;

• Attractiever voor andere verenigingen 
om op ons terrein een clubmatch te 

kunnen houden;

• Een eigen accommodatie om 
ringtraining te kunnen geven; 

• Beter uitgerust om ook bij minder weer 
het Brabants Rashonden Festival op 

eigen terrein te kunnen houden;

• Het beschikken over een accommodatie 
om ook een CAC show te kunnen 

organiseren;

• In de wintermaanden avondactiviteiten 
te kunnen organiseren. 

Terugverdientijd 
Het bestuur is de mening toegedaan 
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dat er jaarlijks tussen de € 4.000,- en 

€ 7.000,- aan extra baten gegenereerd 

kunnen worden, dan wel door het gebruik 

van de eigen accommodatie geen andere 

accommodatie te hoeven huren (b.v. de 

Manege voor de ringtraining). Daarmee 

verdiend de accommodatie zich tussen de 

5 en 8 jaar terug.  

Financiering 
De liquiditeiten van de vereniging 

zijn ruimschoots toereikend om deze 

investering uit eigen middelen te realiseren.  

Met een terugverdientijd van 8 jaar behalen 

we een rendement op het geïnvesteerd 

vermogen van zo’n 12%. Bancair nu kleiner 

dan 1%. 

Er blijft na deze investering € 20.000,- over 

als geoormerkt geld voor toekomstig groot 

onderhoud. Daarnaast blijft er een bedrag 

over van ca € 13.000,- als vrije reserve.

Financieel Jaarverslag 
1 Januari 2018 - 31 December 2018, Boekjaar 95  

Het verslag geeft een overzicht van de financiën van de kynologen Vereniging 
Waalwijke.o. over het 95ste boekjaar. Het betreft hier de financiën over de periode 1 
januari t/m 31 december 2018 . Dit verslag is onderdeel van de ALV stukken beho-
rende bij de ALV 2019.  

Het bestuur bestond op 31-12-2018 
uit de volgende personen: 
Dhr C.C. Canta, Voorzitter 

Mw. G.W.M. van Lieshout-Pennings, 

Secretaris 

Dhr G.J. Sanders, Penningmeester 

Mw. H.M.T. van Engelen, Lid/Ringtraining 

Mw. T.W. Oomen, Lid/veldactiviteiten 

Dhr G.J.E. van Wijk, Lid/Technische zaken   

Het verslag bestaat uit: 
• balans op 31 december 2018 + 

toelichting; 

• resultaten van boekjaar 95 + toelichting; 
• begroting 2018.            



Nummer 1 23

Clubblad
Balans 2018  

 

ACTIVA 2017 2018 PASSIVA

vaste activa

gebouwen en terrein 93.415€      93.415€      Eigen vermogen 152.389€  123.883€  

reservering onderhoud 28.331€    

Inventaris 500€            4.588€        uitgaven onderhoud

93.915€      98.003€     152.389€  152.214€  

vlottende activa overlopende passiva

voorraden 800€            400€            vooruitontvangen contributie 5.227€       4.503€       

vooruitontvangen inschrijfgeld

liquide middelen agilitywedstrijd 20 januari 1.769€       

kas 2.702€        768€            gehoorzaamheid 50€             6.322€       

ING 3.197€        

ABN/AMRO 2.402€        2.855€        

spaarrekening 54.600€      56.510€      

63.701€      60.533€     

TOTAAL 157.616€    158.536€  157.616€  158.536€  

 

Afschrijvingsstaat 2018 afschrijvings 

termijn

 Aanschaf 

waarde 

 Afschrijving / 

jaar 

 Waarde ult. Jr. 

Toestellen Agility 5 3.450€                 690€                     2.760€                 

PC 3 650€                     217€                     433€                     

Afschrijving rest inventaris 1 500€                     500€                     -€                          

Tegels 10 1.550€                 155€                     1.395€                 

Totalen 6.150€                 1.562€                 4.588€                 

Toelichting 
GEBOUWEN EN TERREIN 
De waarde van de gebouwen is gelijk 

aan de waarde van de onroerend zaak 

belasting in 2017.  

INVENTARIS 

Er zijn in 2018 agility wedstrijd materialen 

aangeschaft, een grote party tent en een 

pc voor het secretariaat verder nog wat 

kleinere inventaris zoals tafels en stoelen 

voor het terras en een geluidsinstallatie. 

Deze bedragen bedroegen minder dan 

€ 500,- per item en zijn meteen ten laste 

van boekjaar 2018  genomen. Verder zijn 

een aanhanger en oude agitlity materialen 

verkocht respectievelijk voor € 900,- en € 

850,-. 

Onze staat van afschrijvingen ziet er als 
volgt uit:  
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VOORRADEN 

Door een stroomstoring zijn er twee 

vriezers uitgevallen en is de voorraad die 

in deze vriezers zaten verloren gegaan. 

Ook zijn een aantal aankopen niet langer te 

gebruiken in verband met de U.H.D..  

LIQUIDEMIDDELEN 

Alle middelen zijn per direct opvraagbaar. 

De ING rekening is per 31 december 2018 

opgezegd. 

EIGEN VERMOGEN 

Het eigenvermogen is de optelsom van 

bezittingen en schulden. De vereniging 

heeft een bedrag aan bezittingen van 

€ 158.536,-. In mindering gebracht 

met reserveringen en reeds ontvangen 

bedragen die gelden voor boekjaar 2019. 

Het bedrag voor reservering is door andere 

inzichten omlaag gebracht. Er is ook een 

deel besteed aan onderhoud [schilderen]. 

VOORUITONTVANGEN CONTRIBUTIE 

Komt ten goede van 2019. 

VOORUITONTVANGEN INSCHRIJFGELD 

Heeft betrekking op de agility wedstrijd die 

op 20 januari 2019 plaats zal vinden. 

GEHOORZAAMHEID 

Vooruitbetaald voor de cursus 

gehoorzaamheid. 

RESULTATENREKENING   

Exploitatieresultaat KV Waalwijk 2018

ONTVANGSTEN 2018 UITGAVEN

€ 9.481,00 porto/tel/alg

€ 695,00

SUB TOTAAL € 10.176,00

clubhuis bar € 3.948,20 inkoop

clubhuis verhuur € 2.305,85

SUB TOTAAL € 6.254,05

Cursusgelden veldactiviteiten € 13.049,20 Kosten veldactiviteiten

onderhoud veld

SUB TOTAAL € 13.049,20

€ 4.305,00

clubmatch € 4.052,50 kosten clubmatch

cursus € 389,72 kosten cursus

cursus KK1 € 1.700,00 kosten KK1

SUB TOTAAL € 10.447,22 € 10.447,22

bestuurs- en administratiekosten

belasting OG/verzekering

reclame

bankkosten

Algemene kosten

Afschrijvingen inventaris

Dotatie groot onderhoud

TOTAAL € 39.926,47

RESULTAAT

lidmaatschap + admministratie

reclame + sponsering drukkosten clubblad en catalogie

gwl

div kilometer/div.kosten

agility wedstrijd kstn agility wedstrijd

afdracht RvB

Exploitatieresultaat KV Waalwijk 2018

2018 RESULTAAT

€ -3.348,78

€ -2.316,46

€ -5.665,24 € 4.510,76

€ -2.207,05

€ -2.399,72

€ -4.606,77 € 1.647,28

€ -5.616,00

€ -5.055,00

€ -120,50

€ -10.791,50 € 2.257,70

€ -2.958,33

€ -3.322,22

€ -322,60

€ -1.200,00

€ -7.803,15 € -7.803,15 € 2.644,07

€ -2.975,11

€ -781,95

€ -3.079,37

€ -207,58

€ -777,48

€ -925,00

€ -1.562,00

€ 0,00 € -10.308,49 € -10.308,49

,

€ -39.175,15

RESULTAAT € 751,32
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TOELICHTING 
CONTRIBUTIE 

Contributie bedrag is beduidend lager dan 

voorgaande jaren. Ontwikkeling van het 

ledenaantal zit in een negatieve spiraal. 

We zullen als vereniging er hard aan 

moeten werken om het gestelde ledental 

van 600 leden in 2020  te bereiken. De 

contributie is toereikend om het clubblad, 

de bestuurskosten en de algemene kosten  

te dekken. 

CURSUSGELDEN VELD 

Dit zijn de opbrengsten van de cursussen 

die gegeven worden op het veld bij onze 

kantine.  

WEDSTRIJDEN 

We mogen terug kijken op een jaar 

waar verschillende agility wedstrijden 

georganiseerd werden die snel vol zaten 

na het openstellen van de inschrijfdatum, 

leuke bezoekers aantallen hadden en dus 

ook een goede opbrengst voor de kantine 

genereren. Ook onze clubmatch trok een 

groot aantal exposanten die maakten 

samen met het het prachtige weer een zeer 

geslaagd evenement. 

CURSUS 

De cursus KK1 is ook weer gestart in 

oktober er zijn 11 deelnemers die hun 

examen doen half maart. Verder zit in het 

bedrag cursus ook snuffelmat knopen en 

een vuurwerklezing. 

SPONSOR/RECLAME 

Onze hoofdsponsor PRO-Plan sponsort 

een bedrag van €125,-. De rest van het 

bedrag komt van advertenties uit het 

clubblad. 

BAR CLUBHUIS/VERHUUR TERREIN 

Inkomsten uit consumptie verkoop is € 3.948,- 

geweest. Verhuur van het terrein of de kantine 

leverde de rest van het bedrag op. 

CURSUSKOSTEN VELD 

Hierin zitten de vergoedingen voor de 

instructeurs maar ook het bedrag voor 

onderhoud specifiek van het veld  ad 
€4.730,-. 

KOSTEN WEDSTRIJD 

Hierbij moet gedacht worden aan rozetten, 

huur agilitybanen, vergoedingen voor 

keurmeester, ringpersoneel, catering voor 

vrijwilligers e.d.. 

CURSUS KOSTEN 

Vergoeding voor de instructeur KK1, lezing, 

aanschaf materiaal snuffelmat. 

AFDRACHT RAAD van BEHEER 

Wij dragen als vereniging een vergoeding 

per lid af aan de Raad van Beheer. 

CLUBHUIS 

In deze post zit de inkoop voor de kantine , 

gas/water/licht. 

BESTUUR/ADMINISTRATIE 

Hierin zitten de vergoedingen van 

reiskosten, papier, inkt web-host en 

eindejaar vergoeding voor het bestuur 

en een afscheid bonus bij ophouden 

bestuurswerk. 

BANKKOSTEN 

Zijn zo hoog omdat er besloten is om 

mensen de mogelijkheid te geven voor 

hun veldcursus te pinnen. Verder wordt 

een vereniging  gezien als zakelijk 

betalingsverkeer en dat is veel duurder dan 

particulier. 
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ALGEMENE KOSTEN 

Diverse kosten 

AFSCHRIJVINGEN 

Zoals uit het plaatje afschrijvingen naar 

voren komt een bedrag van € 1.562,. 

Zie ook staat van investeringen en 

afschrijvingen. 

BELASTING OG EN VERZEKERINGEN 

Hieronder zijn de kosten opgenomen 

voor onroerend goed belasting en de 

opstalverzekering van ons bezit.   

 

 

BEGROTING KV WAALWIJK 2019

ONTVANGSTEN 2018 2019 UITGAVEN 2018 2019

lidmaatschap +administratie € 9.481 € 8.000 porto/tel/alg € 3.349 € 3.300

reclame +sponsering € 695 € 700,00 drukkosten clubblad en catalogie € 2.316 € 2.300

clubhuis bar € 3.948 € 3.950 inkoop € 2.207 € 2.200

clubhuis verhuur € 2.306 € 3.200 gwl € 2.400 € 2.400

cursusgelden veldactiviteiten € 13.049 € 15.000 kosten veldactiviteiten € 5.616 € 5.700

onderhoud € 5.055 € 5.000

div kilometer/div kosten € 120 € 150

agility wedstrijd € 4.305 € 4.300 kstn agilitywedstrijd € 2.958 € 3.000

clubmatch € 4.052 € 4.050 kstn clubmatch € 3.323 € 3.500

cursus/workshop/lezing € 390 € 400 kstn cursus/workshop/lezing € 323 € 350

cursus BFH € 1.700 € 1.700 kosten BFH € 1.200 € 1.200

bestuurs- en admi kosten € 2.975 € 3.000

afdracht RvB € 782 € 680

belasting OG/verzekering € 3.079 € 3.100

reclame € 208 € 225

bankkosten € 777 € 800

algemen kosten € 925 € 1.100

Afschrijving inventaris € 1.562 € 1.750

dotatie groot onderhoud € 3.000

resultaat € 1.455 € 751

Namens het bestuur,

G.J. Sanders, Penningmeester



Nummer 1 27

Clubblad



28 Jaargang 47

Clubblad

H
u

is
- e

n
 v

e
ld

re
g

e
ls

 K
.V

. W
a
a
lw

ij
k

H
u

is
- e

n
 v

e
ld

re
g

e
ls

 K
.V

. W
a
a
lw

ij
k



Nummer 1 29

Clubblad
Voor het volgen van de lessen bij de K.V. Waalwijk zijn een aantal 
huis- en veldregels van toepassing:

● De hond tenminste 2 uur van tevoren geen eten meer geven. Dit om 
maagproblemen te voorkomen en i.v.m. de beloningssnoepjes/brokjes 

die de hond krijgt tijdens de les.

● 5 Minuten voor aanvang van de les aanwezig zijn.
● Parkeren uitsluitend op het parkeerterrein.
● Wij trainen op een positieve manier. Flexlijnen, slipkettingen, prikbanden 

en stroombanden zijn verboden. Wij werken bij voorkeur met een leren 

halsband en leren riem van ±1,5 meter. Eventueel wordt in overleg met 

de instructeur gekeken naar de juiste riem.

 Let op: Het gebruik van slipkettingen is volkomen achterhaald! Al 

helemaal als halsband voor dagelijkse wandelingen, maar zeker ook 

als hulpmiddel bij de training. Een slipketting kan halswervels en 

nekspieren beschadigen en veroorzaakt dan onnodig hondenleed. 

Bovendien werkt hij in de opvoeding averechts. Het heeft geen enkele 

zin om de (jonge) hond angst voor de slipketting (en daarmee voor 

uzelf) aan te leren. (bron: Raad van Beheer)

● Gezondheidsproblemen kenbaar maken voor aanvang van de les bij de 
instructeur.

● Als de hond tijdens de les of ergens anders op het terrein of langs de 
weg zijn behoefte doet, dient u dit zelf op te ruimen.

● Voor, Tijdens en na de les blijft de hond op het gehele terrein aangelijnd, 
Tenzij de instructeur toestemming geeft om de hond los te laten.

● Laat de honden aan de lijn niet met elkaar spelen.

● Als u een les niet kan volgen, dan dient u zich af te melden bij uw 
instructeur (tel nrs. zie achterzijde clubblad) of op de dag zelf telefonisch 

via het clubhuis (06-29906056).

● Indien u zonder afmelding driemaal niet op de les bent verschenen, dan 
gaan wij ervan uit dat u verder geen interesse meer heeft in de cursus.

● Draag gepaste kleding en schoeisel.
● De lessen gaan altijd door, behalve bij onweer, en in overleg met de 

instructeur.

● Het is tijdens de lessen niet toegestaan te roken en te telefoneren.
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Ringtraining
Zoals velen van jullie al weten ver-
zorgt sinds jaar en dag KV Waalwijk 
ringtraining voor hun leden. Misschien 
overbodig te vermelden, edoch kan het 
geen kwaad dit nogmaals te doen... de 
ringtraining van KV Waalwijk is voor alle 
leden en wordt met ingang van  
7 januari 2018 gegeven in: manege De 
Kegelaer aan de Baan te Kaatsheuvel. In 
de zomer wordt er ook regelmatig buiten 
op ons trainingsveld aan De Baan te 
Kaatsheuvel ringtraining gehouden 
omdat niet alle tentoonstellingen binnen 
zijn maar enkele ook buitenshows zijn.

De ringtraining wordt, zoals alles in de club, 

verzorgd door vrijwilligers die al wat jaren 

tentoonstellingsdeelname op hun naam 

hebben staan en hun kennis graag willen 

delen met anderen die de zelfde interesse 

hebben.

Met ingang van 1 oktober 2017 vragen wij 

aan iedere persoon die voor de ringtraining 

komt € 2,= per hond bij binnenkomst. Dit 

bedrag is expres niet hoog om de drempel 

om naar de ringtraining te komen zo laag 

mogelijk te houden. Op de tafel waaraan 

de mensen die ringtraining geven werken, 

zal een schaal staan waarin iedereen, in 

goed vertrouwen, zijn bijdrage voor de 

ringtraining kan doen. Wij verzoeken u 

vriendelijk om met gepast geld te betalen 

bij binnenkomst. Alvast bedankt!

Voor de leden en andere lezers van 

ons mooi cluborgaan die niet weten wat 

“ringtraining” is, een woordje uitleg; honden 

die meedoen aan hondententoonstellingen 

worden aan de keurmeester getoond in 

de “keurring”, een met bankjes, stoelen, 

afzetlint of iets ander afgezet stukje in 

een zaal of op een veldje (als het een 

buitententoonstelling betreft), daar komt 

dus de naam “ringtraining” vandaan. De 

honden en de mensen (ook wel geleiders, 

exposanten of handlers genoemd) worden 

op deze ringtrainingen getraind in het 

“uitbrengen/voorbrengen” (het showen) 

van hun hond(en) aan de keurmeester. 

Maar natuurlijk ook veel aandacht aan 

het laten zien (voorbrengen/showen) 

van de hond aan de keurmeester en het 

gangwerk (lopen). Ook adviezen over 

bijvoorbeeld uw kleding in de ring en het 

gedrag ten opzichte van de keurmeester. 

Te veel om op te noemen. We houden ook 

een agenda bij van de in Nederland te 

houden tentoonstellingen, en natuurlijk de 

Clubmatch en Puppydag van KV Waalwijk 

zelf. 

Vele mensen die wij mogen begroeten 

op onze ringtrainingen zijn echte 

doorgewinterde exposanten die 

overal, soms door heel Europa op 

tentoonstellingen te vinden zijn, dan zou 

je zeggen dat die het wel weten hoe het 

moet, dat is ook zo maar toch komen 

ook deze mensen telkens weer naar de 

ringtraining omdat, net zoals bij elke sport 

training erg belangrijk is voor verbetering 

en de continuïteit.

Bij het oefenen worden de honden 

verdeeld in leeftijdsgroepen afhankelijk 

van grootte en ervaring. De groepen 

worden verdeeld in: puppy’s kleine rassen 

- puppy’s grote rassen - kleine rassen 
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Voor wie?

Ringtraining wordt aangeboden aan leden 

van K.V. Waalwijk. Bent u geïnteres seerd 

in ons trainingsprogramma, maar nog geen 

lid? Komt u dan gerust en geheel vrijblijvend 

een keertje langs voor een kopje koffie en 

een nadere kennismaking. Er bestaat altijd 

de mogelijkheid u ter plekke in te schrijven 

als lid van onze kynologen vereniging. 

volwassen - grote rassen volwassen. De 

volgorde van opkomst van de groepen 

is verschillend per ringtraining maar 

elke groep komt tweemaal aan de beurt. 

Oefeningen zijn afwisselend van karakter 

maar een aantal vaste oefeningen willen 

wij u alvast noemen:  

• Lopen in een cirkel;
• Lopen in een rechte lijn;
• Lopen in een driehoek;
• Staan en betasten;
• Gebit tonen;
• Keerbeweging;
• Wennen aan lawaai en onverwacht 

harde geluiden;

• Het plaatsen van de hond.

De ringtrainingen zijn een oefening voor 

Clubmatches en tentoonstellingen voor 

alle honden. Alle rashonden zijn van harte 

welkom maar zorgt u er wel voor dat de 

hond voldoende is ingeënt en uitgelaten.

Kortom: er is genoeg te doen en te beleven 

voor u en uw hond dus zien wij u graag bij 

onze ringtrainingen.

Instructeurs Ringtraining: 

Erna van Engelen

Claudia Dufornee

Arthur van der Wiel

Liesbeth Wijkmans

Geert Sanders

en Wilma de Jong-Achterberg.

Op onderstaande data wordt in 

Manege De Kegelaar aan alle 

leden ringtraining gegeven, mits 

anders vermeld. Dit vindt plaats 

van 10.30 - 12.30 uur. 

• 6 en 27 Januari 2019
• 10 en 24 Februari
• 17 en 31 Maart
• 14 en 28 april (eigen terrein)

• 12 en 19 mei (eigen terrein)

• 2 en 23 juni (eigen terrein)

• juli geen ringtraining

Manege De Kegelaer 

Baan 48, Kaatsheuvel 

Deze manege is gelegen

naast ons eigen terrein.
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Clubmatch & tentoonstellings-
uitslagen van onze leden
Onze vaste rubriek met daarin de uitslagen van de honden van onze leden. 
U kunt de uitslag gemakkelijk via de website naar ons sturen!

CAVALIER KING CHARLES SPANIËL
Eig: Wilma de Jong-Achterberg
Way too Sunny of an Excellent Choice, Reu

 VSg Oer-Erkenschwick 13-10-2018: Kampioen, 2 Uitmuntend

Eig: Wilma de Jong-Achterberg
Fancy Fellow of an Excellent Choice, Reu

 Landes Sg. NRW Oer-Erkenschwick 14-10-2018: Veteranen, 1 Uitmuntend, 2 BIS

 Behaalde titel: Veteran Landes Sieger Nordrhein-Westfalen

 Met dit resultaat is Kyran voortaan Duits Veteraankampioen (VK).

 VSg Oer-Erkenschwick (D) 13-10-2018: Veteranen, 1 Uitmuntend, CAC

SCHIPPERKE 
Eig: Jopie de Zeeuw Boelee
Christine van Jopie’s Happy Home, Teef

 Hondenshow Rotterdam 08-09-2018: Open, 1 Uitmuntend ResCAC en vol CACIB.

 Hondenshow Rotterdam 09-09-2018: Open, 1 Uitmuntend ResCAC en vol CACIB.

 Christine is nu op de leeftijd van 27 maanden Nederlands Kampioen geworden!
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TIBETAANSE MASTIFF
Eig: L.J.Lodders
Zoya Fay v. Altnaharra, Teef 

 Dogshow Bleiswijk 04-11-2018: Jeugd, 1 Uitmuntend, CAC BOB

 Winner Amsterdam 15-12-2018: Jeugd, 1 Uitmuntend, R/CAC. Behaalde titel: Jeugdwinster 

/ Beste Jeugdhond

Eig: L.J.Lodders
Zena Tara v. Altnaharra, Teef 

 Kerstshow Venray 23-12 2018: Jeugd, 1 Uitmuntend, CAC BOB

 Tara samen met Falco hebben de koppelklas gewonnen op 23-12-2018.

Eig: L.J.Lodders
Wera Sakya Mahatma-la, Teef

 Eurodogshow Kortrijk 18-11-2018: Open, 2 Uitmuntend, RCAC  RCACIB

 Kampioensclubmatch Tibetaanse Mastiff 28-10-2018: Open, 1 Uitmuntend, BOB, Behaalde 

titel: Definitief Nederlands Kampioen
 Winner Amsterdam 15-12-2018: Open, 1 Uitmuntend, CAC-CACIB

Eig: L.J.Lodders
Zaino Falco v. Altnaharra, Reu

 Dogshow Bleiswijk 03-11-2018: Jeugd, 1 Uitmuntend BOB

 Kampioensclubmach Tibetaanse Mastiff 28-10-2018: Jeugd, 2 Uitmuntend

 Kerstshow Venray 23-12-2018: Jeugd, 1 Uitmuntend, CAC

 Falco heeft samen met Tara de Koppelklas gewonnen op 23-12 2018

Eig: L.J.Lodders
Zoltan Kane v. Altnaharra, Reu

 Eurodogshow Kortrijk 18-11-2018: Jeugd, 1 Uitmuntend, BOB, Benelux Junior Winner

 Dogshow Bleiswijk 04-11-2018: Jeugd, 1 Uitmuntend, CAC BOB

 Kampioenclubmatch Tibetaanse Mastiff 28-10-2018: Jeugd, 2 Uitmuntend

 Winner Amsterdam 15-12-2018: Jeugd, 2 Zeer Goed
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Clubgebouw en trainingsveld
Voor iedereen die de Algemene Vergadering of clubmatch zal bezoeken of die zijn 
eerste stap gaat wagen op gebied van behendigheid en gehoorzaamheid volgt hier-
onder een uitleg om moeiteloos de weg te vinden naar ons clubhuis en trainingsveld.

Zowel vanuit de richting Tilburg als ook vanuit 

de richting Waalwijk en A59 (Den Bosch/Ooster-

hout) neemt u de afslag naar de Efteling (bij 

het Efteling Hotel) Deze weg blijft u volgen 

(Europalaan) na enkele honderden meters slaat 

het verkeer naar de Efteling linksaf het parkeer-

terrein op, u blijft de weg echter rechtdoor 

vervolgen. Na enkele bochten volgt een rotonde 

(Boerenbondwinkel aan de rechterkant), bij 

deze rotonde rijdt u rechtdoor. Bij de eerste 

mogelijkheid om linksaf te slaan staan een 

bord “De Moer, Dongen”, deze afslag neemt 

u. Opnieuw na enkele honderden meters volgt 

een bord om linksaf te slaan: “De Moer”, hier 

slaat u linksaf. Direct nadat u hier afgeslagen 

bent volgen twee wegen naar links, deze 

rijdt u allebei voorbij.  Na enige tijd ziet u ons 

clubgebouw en trainingsveld aan de linkerkant 

al liggen, u rijdt echter nog enige tijd door tot de 

eerste weg links, hier slaat u af. Op deze weg 

volgen eerst de voetbalvelden aan de linkerkant, 

aan de rechterkant ligt direct een weiland 

waarop op trainingsdagen gepar keerd dient te 

worden. 

Het trainingsveld bevindt zich op “De Baan” 

tegenover huisnummer 30! Als deze parkeer-

plaats echter gesloten is kan er des gewenst 

op het parkeerterrein van de voetbal vereniging 

geparkeerd worden direct aan het begin van 

de weg welke u zojuist bent ingereden. Aan de 

linkerkant van de weg ligt de ingang van ons 

trainingsveld. Een accommodatie waar we erg 

trots op zijn, en waarin we u graag ontvangen. 

Op zaterdag ochtenden is het hier gezellig druk 

en is het vaak (als het weer meezit) genieten 

van de bedrijvigheid op het veld.
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Clubhuis en trainingsveld

KV Waaleijk e.O.


Manege De kegelaar
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Instructeurs GEHOORZAAMHEID
Melanie Schoormans 06 11 24 12 22

Ingrid van Dongen 

Maryke Otten 06 16 81 96 46 

Inge van Wersch 06 40 46 52 52

Hulpinstructeurs GEHOORZAAMHEID
Laurens Hesseling

Karin Rombouts

Instructeur SPORT EN SPEL
Maryke Otten 06 16 81 96 46

Instructeur HOOPERS
Celine Clarisse 

Voor meer informatie hierover kun je 

terecht bij Tamara Oomen 06 15 22 27 56 

Instructeurs AGILITY
Renate van Delft

Tamara Oomen 06 15 22 27 56 

Paula van Zutphen 06 19 54 43 93 

Namen en telefoonnummers
instructeurs

Ledenadministratie

Marja Welten

Jeroen Boschstraat 28

4907 MR Oosterhout

E-mail: m.j.c.welten@gmail.com

Tel: 0162 42 12 18

Gaat u verhuizen?
Geef het tijdig door!


