
 
 

 

 

 

 

VACS WANDELING MET UW AMI’S OP ZATERDAG 24 MAART 2018 

 

https://youtu.be/jrjT5ETB5x8 

Speciaal voor de leden in het zuiden van het land en de leden uit België gaan we dit keer wandelen met 
onze Ami’s in het Zuiden. 

Iedereen met een ami, lid of nog geen lid, is van harte welkom, zelfs met een ander ras. 
Uiteraard zijn de mensen van elders uit Nederland ook van harte welkom. 
We verzamelen om 11 uur bij de Vorsselweg 3 in Heesch bij Eeterij 
t Bomenpark bij de serre. Daar kunnen we op eigen kosten een kop koffie of thee drinken. Daarna 
starten we met de wandeling. 



  

Honden los in Bomenpark  
Losloopgebied Bomenpark is een prachtig stukje natuur tussen Oss, Heesch en Nistelrode. Honden 
mogen hier het hele jaar loslopen en kunnen naar hartelust rennen, spelen en zwemmen. 

  

Het losloopgebied bestaat voor een groot deel uit bos, maar er zijn ook speelweides en een grote, 
schone (zwem)vijver. Een groot deel van de paden is verhard, waardoor dit gebied ook zeer geschikt is 
voor mensen in een rolstoel. 
  
Het Bomenbos is onderdeel van een groter natuurgebied; de Hooge Vorssel en Maashorst. Wil je 
langere wandelingen maken (meer dan 5 km), dan kan dat. Er zijn op internet diverse mooie 
wandelroutes te vinden. Houdt er wel rekening mee dat je hond buiten het Bomenpark aan de lijn moet. 
  
Parkeren kan (gratis) aan de Vorsselweg, bijvoorbeeld bij Eeterij 't Bomenpark. Dit restaurant heeft 
een groot terras met een prachtig uitzicht over de vijver en het park. In de verwarmde serre en op het 
terras zijn honden mits aangelijnd en rustig van harte welkom. Voor de kinderen is een speeltuin 
aanwezig. 
  
Navigatie adres: 
Vorsselweg 3 
5384 RW Heesch 

  



U KUNT ZICH OPGEVEN OP: Facebook op depagina van VACS TOT 17 MAART 2018 . 
Zodat de organisatie weet hoeveel personen er komen. Of bij de secretaris: Tel: 06 45075783  

Na afloop kunt U op eigen kosten nog iets eten of drinken op het terras of in de verwarmde 

serre, waar hondjes welkom zijn. 

 
 

 

Jaarverslag 2017 

Samenstelling bestuur: 
Mw.  J. van den Boom  voorzitter 
Mw.  G. Westerhof-Ritzema  penningmeester 
Mw.  F. Davids     secretaris 
Mw.  I. Post-Cornelisse  commissaris 
Mw.  M. Smeets                      commissaris 
 
Algemene Leden Vergadering 
Op 22 januari 2017 is de ALV gehouden te Bussloo. Hierbij waren 22 leden aanwezig waaronder 4 
bestuursleden.De kascontrolecommissie (B. Heijnen en F. Davids) hebben het bestuur decharge 
verleend. Kascontrolecommissie 2018 zijn mevr. J. van Oudenhoven en dhr. B. Heijnen. Het 
jaarverslag van 2016 is goedgekeurd. Contributie voor 2017 is gelijk aan 2016. Conceptbegroting 
2018 is goedgekeurd. Mevr. Vondeling de Valk is afgetreden als secretaris en F. Davids is gekozen 
in functie. De commissaris I. Post-Cornelisse is herkozen in functie. 
 
Bestuursvergaderingen  
9 april 2017 Routiers te Nunspeet 
Aanwezig: 5 bestuursleden en met instemming van het bestuur mevr. J. Beckers. 
Voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de clubmatch. Taakverdeling van de dag zelf. 
Taakverdeling van de voorbereidingen met betrekking tot materialen en afspraken over de opvang 
en ontvangst van de keurmeesters. 



 
29 oktober 2017 Routiers te Nunspeet 
Aanwezig: 5 bestuursleden en met instemming van het bestuur dhr.en mevr. De Vries en mevr. J. 
Beckers.  
Evaluatie 2017 en verbeterpunten voor de kampioenschapsclubmatch 2018. Vaststellen ALV  en 
doorspreken van de financiën en sponsoring 2018.  
 
Activiteiten 
Kampioenschapsclubmatch 2017 in de Durpsherd te Berlicum. Geslaagde inschrijving met 42 
honden. Keurmeesters: dhr. D. Piljevic en mevr. B. Van der Plas. Clubwinnaar 2017 en beste 
zelfgefokte hond in show: Passion d’Amour du Mas Chanteclerc, eigendom en gefokt door mevr. 
Tineke Pillement-Heijden. Best Opposite Sex: Very Vigie Ice Cream, gefokt door dhr. L. Pichard en 
eigendom van mevr. M. Leonard-Nolle. 
 
Ledenadministratie 
Het ledenbestand eind 2017 staat op 65 leden. In 2017 hebben 16 leden opgezegd en zijn er 8 
nieuwe leden aangemeld. 
 
Pupinfo 
Dit jaar werden enkele nesten aangemeld voor de pupinfo. Blijkbaar hebben de fokkers geen 
moeite met het zoeken van geschikte kopers en zodoende de service niet nodig. Pupinfo, 
dekreuen en herplaatsingen worden behandeld door mevr. G. Westerhof. 

Herplaats honden 
In 2017 zijn er geen honden bij de vereniging aangemeld voor herplaatsing. 
 
Aankeuringen 
In 2017 zijn er geen aankeuringen gedaan. 
 
Nieuwsbrief   
De digitale nieuwsbrief is dit jaar 6 maal verschenen. De opmaak en redactie is in handen van de 
penningmeester Gea Westerhof die vele uren besteed aan de opmaak, bedankt hiervoor. Ook 
voor 2018 hopen wij van u als leden redactionele stukken te mogen ontvangen! 
 
Website / internet 
De website van de vereniging is www.vacs.eu. De Facebookpagina is genaamd: VACS. 
Op de website zijn alle relevante vereniging- en rasinformatie te vinden. Naast de bestuursinfo, 
activiteiten, pupinfo, dekreuen, fokkers,  herplaatsingen en formele zaken zijn fotogalerieën te 
zien. 
De facebookpagina wordt druk bezocht en is voor iedereen toegankelijk wel of niet lid, na 
goedkeuring van het bestuur.  

Gezondheid. 
Alle gezondheidsonderzoeken zijn openbaar in te zien op de site van De Raad van Beheer op 
Kynologisch gebied in Nederland. 
www.houdenvanhonden.nl  Onder de knop generaties en gezondheidsonderzoeken online is 
inzicht in de gezondheidsonderzoeken en nesten per combinatie. In tegenstelling tot voorgaande 
jaren ontvangt een lid van De Raad van Beheer geen overzicht van de leden van de rasvereniging. 
Het is nu ook mogelijk om het patella onderzoek te laten registreren bij de Raad van Beheer.  
Alleen gecertificeerde dierenartsen kunnen middels een online verbinding HD foto’s aanleveren bij 
de Raad van Beheer, waardoor de certificering sneller verloopt. 
 



Ontwikkeling in de Kynologie. 
Op kynologisch gebied is het rustig geweest dit jaar. 

Een genuanceerde aanpassing in het VFR, de aanpassing van de 12 maanden regel, art. VIII lid 5 
KR. Kort gezegd tussen twee opeenvolgende geboortes moet een periode van 12 maanden zitten. 
Eerder was de geboorte van een nest buiten deze regel om strafbaar, nu is de dekking strafbaar 
gesteld.   

Op tentoonstellingsgebied is 2017 een teleurstellend jaar geweest, de aantal ingeschreven 
Amerikaantjes liep wederom terug. Zelfs tot het dieptepunt van 0 inschrijvingen. Hopelijk worden 
alle puppies en jeugdhonden van de kampioenschapsclubmatch in 2018 uitgebracht op de show, 
waardoor we weer een mooi beeld van de stand van de amerikaanse cocker kunnen laten zien. 

Voorzitter, Jessica van den Boom 

Financiën 

Baten en Lasten 2017  begroot   werkelijk       begroot   werkelijk  

contributies 
         
1.000  

          
1.094    algemene kosten 

             
270  

              
803  

fokkersservice 
             
100  

              
100    adm. Kosten 

             
200  

              
171  

giften 
             
200  

              
850          

verkoop 
             
120  

                
15    clubmatch 

             
800  

          
1.456  

verlies   
              
371          

   
        

Totaal 
         
1.420  

          
2.430      

         
1.270  

          
2.430  

       Concept begroting 2018  begroot         begroot    

contributies 
         
1.000      algemene kosten 

             
400    

fokkersservice 
             
125      adm. Kosten 

             
200    

giften 
             
400      clubmatch 

             
950    

verkoop 
               
25            

Totaal 
         
1.550        

         
1.550    

 

Zoals U ziet op de staat van Baten en Lasten heeft de club een verlies geleden van  € 371,33. Dit is mede 
veroorzaakt door de hoge kosten die zijn gemaakt voor de clubmatch. Ten eerste wilde het bestuur van de 
eerste clubmatch een groot feest maken. Ook moesten er dingen aangeschaft worden die we altijd weer 
kunnen gebruiken voor clubmatches in de toekomst. Een grote tegenvaller was dat de keurmeester uit 
Hongarije zijn vliegtuig miste doordat hij in de file kwam te staan.  De extra enkele reis was net zo duur als 
de hele ticket die voor hem geboekt was. Het bestuur heeft in de evaluatie van de clubmatch 2017 dan ook 
bepaald dat het contract dat keurmeesters moeten tekenen veranderd moet worden met duidelijke 
voorwaarden en verantwoordelijkheden. Laat staan dat het een geweldig evenement was waar we met 
trots op terug kunnen kijken. Een balans is niet nodig omdat de vereniging geen bezittingen heeft. Ieder 



bestuurslid gebruikt zijn eigen computer en printer. De enige voorraad die we hebben zijn wat vlaggetjes 
voor versiering en stickers. 

Penningmeester, Gea Westerhof 

 

*31 december 2017*  

 

       
 
Notulen ALV 13 januari 2018 
 
 

 
 
Notulen Algemene Ledenvergadering VACS zaterdag 13 januari 2018 Hof Van Bussloo te Voorst. 

Aanwezig 18 leden waaronder 5 bestuursleden.  

Afmeldingen voor deze vergadering ontvangen van de heer en mevrouw De Vries en de heer en mevrouw 
Veldhuis. 

 

1. Opening en mededelingen 
Voorzitter Jessica van den Boom opent de vergadering om 12.52 uur en heet alle aanwezigen van 
harte welkom. Het openingswoord was kort en de voorzitter wenst iedereen een gezond jaar toe. 
Een goede vergadering gewenst. 

2. Ingekomen stukken voor de Algemene Ledenvergadering 
Er zijn geen stukken ontvangen voor de vergadering.  

3. Jaarverslag 2017 
De voorzitter neemt het verslag door met de aanwezige leden en vraagt of het jaarverslag van 2017 
akkoord is. Er zijn geen op- of aanmerkingen en daarmee is het jaarverslag 2017 door de aanwezige 
goedgekeurd. 

4. Verslag kascontrole commissie 



Mevrouw J. van Oudenhoven en mevrouw D. van Elderen, hebben de boeken gecontroleerd en 
deze in orde bevonden. Zij verzoeken de penningmeester i.c. het bestuur decharge te verlenen voor 
het gevoerde financieel beleid. De vergadering neemt dit voorstel over. 

5. Verkiezing kascontrole commissie 
Volgend jaar zullen mevrouw J.van Oudenhoven en de heer B. Heijnen de controle ter hand nemen. 
Mevrouw J. van Oudenhoven en de heer B. Heijnen zijn met instemming van de vergadering 
gekozen. Mevrouw D. van Elderen wordt onder instemming van de vergadering als reserve 
kascommissielid toegevoegd.. 

6. Financieel verslag 2017 en concept begroting 2018 
Penningmeester Gea Westerhof geeft een toelichting op de baten en lasten. De clubmatch 2017 
was groots opgezet en heeft financieel een zware druk op de exploitatierekening. Dit was voorzien in 
2016 en mede door de sponsoring is het resultaat - €371. Met name doordat één van de twee 
keurmeesters het vliegtuig had gemist moest er een extra ticket geboekt worden. Besloten is dat het 
contract voor de keurmeesters wordt herzien. In het keurmeesterscontract wordt een regel 
opgenomen dat de keurmeester financieel aansprakelijk is voor het missen van de vlucht. De 
vereniging heeft geen bezittingen en het opmaken van een balans is niet aan de orde. De begroting 
voor 2018 werd doorgenomen.  Voorgesteld is om de inkomsten van de vereniging te vergroten. Het 
opzetten van een winkeltje met items waarop een cocker is afgebeeld (zelfgemaakt of ingekocht). 
Financieel wordt dit ondersteunt door het voorfinancieren van een lid. Een ander voorstel van de 
heer De Bruijn is om elke fokker een pupkoper lid te maken voor € 10 in het eerste jaar. Gemiddeld 
worden bij de vereniging 25 tot 35 puppies geboren. De fokker kan het lidmaatschapsgeld zelf 
voldoen of in overleg verhalen op de pupkoper. Voorstel is om elk lid dat één nest fokt de 
fokkersservice van € 25 in rekening te brengen. Sponsoring is nog steeds de makkelijkste manier 
om inkomsten te generen. Met instemming van de vergadering zijn de voorstellen overgenomen en 
akkoord bevonden. De voorzitter zal de afwezige fokkers inlichten over de genomen besluiten. 
Het financieel verslag, zijnde de exploitatierekening 2017 en de conceptbegroting 2018, worden door 
de vergadering akkoord bevonden. 

7. Vaststellen contributie 2019 
De contributie in 2019 zal € 22,50 bedragen. Na twee aanloopjaren waarin geen verhoging is 
doorgevoerd wordt de contributie in 2019 met € 2,50 verhoogd. De heer J. Westerhof geeft aan dat 
het wellicht zinvol is om in het verslag een reservering van € 2,50 op te nemen, mochten de 
resultaten van 2018 negatief zijn. Dit voorstel is overgenomen. Verder zijn geen vragen of 
opmerkingen en wordt de vaststelling van de contributie goedgekeurd.  

8. Vaststellen conceptbegroting 2019 
Geen conceptbegroting voorgesteld door de penningmeester. 

9. Bestuursverkiezing 
Volgens rooster is aftredend mevrouw G. Westerhof (penningmeester) en mevrouw M. Smeets 
(commissaris). Beide hebben zich herkiesbaar gesteld en er zijn geen tegenkandidaten ontvangen. 
De aanwezigen stelde geen prijs op een schriftelijke stemming. Middels handopsteking zijn mevrouw 
G. Westerhof en mevrouw M. Smeets unaniem herkozen. Na elke afzonderlijke verkiezing volgde 
applaus. 

10. Rondvraag 
De voorzitter vraagt de aanwezigen een voor een wie er nog een vraag heeft voor de rondvraag. 
Mevrouw J. Beckers geeft aan dat Proteq Dier en Zorg verder gaat onder de naam Reaal Dier en 
Zorg. Hun ziektekostenverzekering voor honden biedt een uitgebreide dekking waaronder ook 
vaccinaties en sterilisaties. Gezien het feit dat Reaal een van de grote sponsoren van Vacs is, wordt 
dit op de website vermeld.  Mevrouw Beckers en Davids organiseren in maart een wandeling welke 
verder gecommuniceerd wordt op de website. De heer de Bruijn geeft aan dat hij het jammer vind 
dat de heer en mevrouw de Vries niet aanwezig zijn. Waarop meerdere leden aangeven dat ze 
misschien gebruik kunnen maken van een taxi of busdienst. Mevrouw Westerhof neemt de taak op 
zich om dit met familie de Vries te bespreken zodat ze een volgende vergadering er bij kunnen zijn. 
Voor de kampioenschapsclubmatch van 2018 is nog geen keurmeester beschikbaar gevonden. 
Mevrouw Westerhof geeft aan dat Mevr. Bell waarschijnlijk interesse zou hebben. De voorzitter zal 
mevrouw Bell benaderen.  

11. Sluiting 
De voorzitter sluit om 13.45 uur de vergadering en bedankt allen voor hun komst en bijdrage aan de 
vergadering en wenst iedereen een gezellige middag en een wel thuis. Aansluitend volgt een glaasje 
Prosecco en het merendeel start een wandeling. 
 
   
Deze notulen zijn opgemaakt door de secretaris, Femmy Davids. 
21 januari 2018 

 
 



Ingeschreven         kleur     Import   
 in het NHSB                   
  aantal                  

  pups nesten imp             
2017 16 4     89 bl&tan   4 Amerika 
2016 62 17 0   1 blauwschimmel   1 Australie 
2015 115 24 2   94 blond   2 Canada 
2014 76 16 4   18 bruin   1 Croatie 
2013 105 26 4   21 br&tan   4 Duitsland 
2012 88 19 3   1 bruinschimmel   3 Engeland 
2011 75 24 9   2 bruin/wit   2 Finland 
2010 88 15 10   5 bruin/wit/tan   3 Frankrijk 

          151 driekleur   1 Georgie 
          16 onbekend   1 Italie 

totaal 625 145 32   68 rood/wit   4 Rusland 

Gemiddeld 4.31 
per 
nest     131 zwart   2 Slowakije 

          45 zwart/wit   2 Tjechie 
                2 Zweden 

 

                                                                                                                     H. de Vries 

 

 
 
 
 
 
Tentoonstellingsuitslagen 
 
DOGSHOW BLEISWIJK. 4 november 2017. 

Keurmeester Mw. A.C. Johansson. 

Jeugdklas Reuen. 

Sauvage D’amour Du Mas Chanteclerc. V: ?, M: ?, Eig.: T. Pillement. 

Good size & Proportion, Needs to mature in head & Fill out more in muscle. Light eyes & lack of stop, exc. 
Neck. Smooth shoulders, short & straight croupe, low tailset, very good body. Exc. Angulation in front & 
rear, exc. Bone, good movement. Very promising coat. Could be more steady in temperament. 1 ZG. 

Jeugdklas Teven. 

Stellarskay Angel of Perfection. V:Chesvik Top Crown Prince, M: Chesvik Top Creo En Mi Estrilla, Eig.: 
Natalie Mengel. 



Very good size, very feminine, beautiful head with big dark eyes. Elegant neck, short back, good croupe & 
tailset. Exc. Bend of stifle, exc. Angulation in front, good body for age. Good movement, very prom. Coat, 
very promising junior. 1 U, CAC, BOB. 

Passion D'Amour Du Mas Chanteclerc. V:Sundust Somethin To Declare, M: Melody D'Hiver Du Mas 
Chanteclerc, Eig.: T. Pillement. 

Fem. Head, a little light eyes, exc. Neck, good croupe, A little long in back. Strong body must not get more. 
A little weak in topline. Exc. Angulation in front & exc .bend of stifle. Moves well from aside, A little close 
behind. Exc. Coat texture. 2 U . 

Openklas teven 

Colorfull's Top Hat. V: Colorfull's Pride and Predujice, M: Dirty Dancing Lady vom Maulbeerbaum, Eig.: 
B.v.Zanten. 

Exc. Proportions, very pretty head, big round dark eyes, good neck, a little straight in shoulder. A little short 
ribcage. Very good ang. In front & enough bend of stifle. Very good mover, lovely temp. Strong topline, exc. 
Coat texture. 1U Res. CAC, CACIB. 

DOGSHOW BLEISWIJK 5 november 2017. 

Keurmeester Dhr. J.J. v.d. Berg. 

Jeugdklas Reuen. 

Sauvage D’amour Du Mas Chanteclerc. V: ?, M: ?, Eig.: T. Pillement. 

10 mnd. Is zeer goed van type, heeft een mooi verzorgde vacht, compact, het hoofd moet wat korter in de 
voorsnuit en kan wel wat voller onder de ogen, donker oog, goede ooraanzet, mag wat meer  hoeking  in 
het front hebben, strakke rug, goede staartaanzet, blinkt uit in gangen. 1U, CAC. Beste reu. 

Jeugdklas Teven. 

Stellarskay Angel of Perfection. V:Chesvik Top Crown Prince, M: Chesvik Top Creo En Mi Estrilla, Eig.: 
Natalie Mengel. 

11 mnd, wat lang gestelde teef, mooi verzorgde vacht, mooi hoofd, lage oor aanzet, mooi oog, korte rug, 
goede staartdracht, gaat goed. 2 ZG. 

Passion D'Amour Du Mas Chanteclerc. V:Sundust Somethin To Declare, M: Melody D'Hiver Du Mas 
Chanteclerc, Eig.: T. Pillement. 

11 mnd, uitmuntend van type, is goed van maat, mooi hoofd, zachte expressie, goede staart  aanzet, goede 
hoekingen voor en achter, strakke rug, goede staart aanzet, mooie kleur. Uitmuntende  gangen. 1 U, Res. 
CAC. 

Openklas teven 

Colorfull's Top Hat. V: Colorfull's Pride and Prejudice, M: Dirty Dancing Lady vom Maulbeerbaum, Eig.: 
B.v.Zanten. 

Uitmuntend van type, mooie teef in tip top show conditie, uitmuntende expressie, goede oor aanzet, goed 
pigment, prima hoekingen voor en achter, goede rugbelijning, mooie vacht. Uitmuntende gangen. 1U, CAC, 
CACIB, BOB. 

 

 


