
 
 

 

 

 

 

 

Opgezegd als lid: 

H. van Kerkom, Helmond 

Vergeet U niet uw contributie voor 

2019 te betalen? 

 

Algemene Ledenvergadering 

10 februari 2019 ALV in Bussloo 

Ontvangst 11 uur. 

Start vergadering 11.30 uur 

Agenda: 

1  Opening en mededelingen. 

2  Ingekomen stukken voor de ALV. 

3  Jaarverslag 2018. 

4  Verslag kascommissie. 

5  Verkiezing kascontrolecommissie. 



6  Financieel verslag 2018.  

    Baten en lasten. Begroting 2019. 

7  Vaststellen contributie 2020. 

8  Vaststellen ontwerpbegroting 2020. 

9  Bestuursverkiezing (aftredend volgens rooster. 

    Mevr. Post commissaris en Mevr. V.d. Boom voorzitter. 

    Beide stellen zich herkiesbaar)*  

10 Aanpassen Verenigings Fokregelement. 

11 Sponsorcontract 

12 Rondvraag. 

13 Sluiting. 

*Voor alle leden van de VACS is het mogelijk zich als tegenkandidaat 
verkiesbaar te stellen. Dit kan door het aanmelden per e-mail bij het 
secretariaat voor 1 februari 2019.  
 

 

 

Begroting 2019             

Contributies 1000     alg kosten 400   

fokkersservice 100     adm. Kosten 200   

sponsor 200     clubmatch 800   

verkoop 120     winst 20   

              

              

Totaal 1420       1420   

 

Website 

(www.vacs.eu) 

Er is een nieuwe pagina bijgekomen op de site: leuke foto’s en verhalen. Neem 

eens een kijkje. 

 

http://www.vacs.eu/


 

 

Sneeuw en IJs 

Zorg goed voor je hond tijdens winterse kou en vorstperiodes 

Om er samen met je hond een geweldige winter van te maken is 

het goed om af en toe even extra voorzichtig te zijn. Winterse 
kou en vorstperiodes brengen voor je hond een aantal gevaarlijke 

situaties met zich mee. Pas daarom goed op en wees extra alert. 
Pas op met strooizout! 

Winterdag wordt er geregeld gestrooid om de straten 
begaanbaar te houden. Dit strooizout is echter niet geheel zonder 

gevaren voor je hond. Pekel is giftig en kan in grote 

hoeveelheden de dood tot gevolg hebben. Het strooizout blijft 

aan de pootjes zitten en naast dat dit vervelende irritaties en pijn 
aan wondjes kan veroorzaken, zal je hond thuis de pootjes goed 

willen wassen. Je hond krijgt met het schoon likken deze pekel 

binnen en kan hier erg ziek van worden.  

 

https://123tinki.com/nl-nl/blog/zoutvergiftiging-honden-winter-ontdek-hoe-kunt-voorkomen/


Wanneer je hond gaat braken of diarree heeft gekregen is het 
goed om even contact op te nemen met de dierenarts. Spoel na 

het wandelen de pootjes even goed schoon met lauw warm 

water en droog ze ook weer goed af. 
Antivries is erg verleidelijk 

Met regelmaat zul je in de winter antivries gebruiken voor je 
auto. Pas goed op dat je dit niet onbeheerd achterlaat en je hond 

er beslist niet bij kan. De zoete geur van antivries is erg 

verleidelijk voor je hond maar inname van antivries is giftig en 

kan zelfs dodelijke gevolgen hebben. Schakel bij inname van 
antivries direct hulp in van de dierenarts. Laat je hond niet alleen 

in de auto. 

 

Je hond bij hitte in de auto laten kan dodelijk zijn, maar de 
gevaren van vrieskou moeten ook zeker serieus genomen 

worden. Tijdens vorstperiodes daalt de temperatuur in een 

stilstaande auto snel terug naar onder het vriespunt waardoor je 

hond onderkoeld kan raken. Laat je hond daarom nooit achter in 
de auto, zeker niet wanneer je hond nat is van bijvoorbeeld 

smeltende sneeuw dat in de vacht is achtergebleven. 
Winterkleding voor de hond 

De heerlijke dikke winterjassen voor de hond zijn er zeker niet 
alleen voor de sier. Niet alle honden kunnen nu eenmaal 

evengoed tegen de kou en zullen er absoluut baat bij hebben om 

https://123tinki.com/nl-nl/blog/waarom-hond-auto-hitte-dodelijk-infographic/
https://123tinki.com/nl-nl/c/winterjas-hond


met een winterjas hiertegen beschermd te worden. Ook zijn er 
speciale hondenmutsen om de gevoelige oren van je hond te 

beschermen tegen de vrieskou. Wees niet bang om voor schut te 

lopen, je wilt zo goed mogelijk voor je hond zorgen en 

tegenwoordig zijn er zelfs hele stoere jassen verkrijgbaar. 
 

Laat je hond niet bevriezen! 

Sommige delen van het lichaam van je hond kunnen makkelijk 

bevriezen wanneer het erg koud is. Dit wordt ook wel frostbite 

genoemd. Houd dit goed in de gaten en bescherm je hond 

hiertegen. Met name lichaamsdelen als oren, tenen en de staart 
lopen hier risico voor. Je merkt dit doordat je hond pijn heeft aan 

een van deze lichaamsdelen, ze wat grijs verkleuren of dat ze erg 

koud aanvoelen. Grijp je niet in dan kunnen bepaalde delen zelfs 

afsterven. Masseren van deze delen kan meer schade aanrichten, 
warm daarom de bevroren delen wat op met warm water of 

schakel hulp van de dierenarts in. 
Houd kwetsbare honden extra goed in de gaten 

Met name puppy’s en oudere honden kunnen snel hinder 
ondervinden van de kou. Puppy’s beschikken vaak nog niet over 

voldoende vacht en vet om zichzelf goed warm te houden. 

Oudere honden worden sneller stijf wanneer het erg koud is. Ook 

de hondenrassen waarvan de oorsprong in de wat warmere 
landen ligt, honden met een korte vacht, geen ondervacht of kale 

honden moeten extra in de gaten gehouden worden wanneer het 

buiten erg koud is. Is je hond overmatig aan het rillen en wat 

afwezig? Zorg dan voor wat extra warmte voor je hond. 

https://123tinki.com/nl-nl/c/hondenmuts


 

Je hond op het ijs in de winter 

Nederland als schaatsland is natuurlijk helemaal enthousiast 

wanneer het goed gevroren heeft en het ijs dik genoeg is om 
erop te gaan. Op vele plekken wordt er massaal geschaatst en 

vaak lijkt het hartstikke leuk om de hond ook mee op het ijs te 

nemen. Pas op want bevroren wateren kennen misschien wel de 

grootste gevaren voor de hond in de winter. 
Leer je hond niet op het ijs te lopen 

Een hond kan niet inschatten of het ijs wel dik en sterk genoeg is 

om erop te gaan. Wanneer je jouw hond mee het ijs op neemt en 

hier een leuke ervaring aan overhoudt zal je hond de volgende 
keer uit zichzelf ook direct het ijs op willen. Naast dat ijs glad is en 



je hond hier vervelende blessures kan oplopen, bestaat de kans 
om door het ijs te zakken ook. Helaas verdrinken er ieder jaar 

weer honden doordat ze door het ijs zakken. Het lukt je hond niet 

om uit het ijswater te klimmen en je hond kan zelfs onder het ijs 

schuiven en hierdoor in paniek raken waardoor het redden van je 
hond erg moeilijk wordt. 
Pas op voor verdrinking 

Om een nare verdrinkingsdood van je hond te voorkomen is het 

verstandig je hond aangelijnd te houden in gebieden waar veel ijs 

is. Blijf rustig wanneer je hond door het ijs is gezakt, bekijk de 
situatie en bedenk of je jouw hond kunt redden. Schakel indien 

mogelijk direct hulp in van de dierenambulance of de brandweer. 

Zorg dat wanneer je de hond uit het water hebt kunnen redden 

dat het vocht uit de longen weg kan lopen door je hond iets 
schuin neer te leggen met de kop naar beneden. Wrijf je hond 

goed droog. Het wrijven is ook goed om de bloedsomloop weer 

op gang te brengen. Laat zo snel mogelijk een dierenarts naar je 

hond kijken. Reanimatie kan nodig zijn wanneer je hond buiten 
bewustzijn is. 
Onderkoeling bij de hond 

De gemiddelde lichaamstemperatuur van een hond ligt tussen 

de 38 en de 39 graden. Bij de koude temperaturen in de winter of 
het te water raken van je hond kan je hond snel onderkoeld 

raken. Onderkoeling is levensbedreigend en je moet je hond 

daarom zo snel mogelijk hulp bieden. Om de 

lichaamstemperatuur van je hond hoog te houden zullen de 
spieren reageren door overmatig te gaan rillen. Ook zie je vaak 

dat de vacht wat rechtop gaat staan zodat er lucht tussen kan 

komen en voor een isolatielaagje zorgt. De lichaamsdelen van je 

hond voelen koud aan doordat de bloedsomloop zich alleen nog 
op de vitale organen richt. Het lichaam zal er alles aan doen om 

de hersenen, het hart en de longen zo lang mogelijk te laten 

werken. Je hond zal bij onderkoeling steeds zwakker worden en 

https://123tinki.com/nl-nl/blog/temperatuur-hond/


uiteindelijk bewusteloos raken. Wanneer er nu niet snel wordt 
ingegrepen zal je hond snel hierna overlijden door onderkoeling. 
 

Met bovenstaande tips is onderkoeling bij je hond zeker te 

voorkomen. Geniet samen met je hond van alle mooie dingen die 

de winter met zich meebrengt, maar wees ook gewaarschuwd en 

zorg goed voor je hond. 
 

 

 

 


