
 
 

 

 

 
 
 
 
Bij de uitslagen van de kampioenschapsclubmatch van 
19 oktober 2019 zijn bij de onderstaande honden geen 
of verkeerde kwalificaties gezet. Hieronder een 
rectificatie. 
 
SHALIMAR D'ETE DU MAS CHANTECLERC 

  Eig: Peter Minnen / An De Roye 
  black en tan teefje van 14 mnd mooi type met prima hals rugbelijning mooi vrouwelijk hoofd prima oog  

en goede expressie goede stp mooie schedel vorm goede verhouding van 1 staat tot 2 schaargebit  
mooie volle lippen mooi aangezet en lobvorming behang prima hals voldoende hoeking voor en achter  
voor leeftijd reeds goede ribwelving goede staart en dracht beweegt met voldoende stuwing vanuit de  
achterhand met voldoende paslengte prima vacht en temperament 2U 

      YDILLE D'ETE DU MAS CHANTECLERC 
   Eig: Y. Müller 

     black en tan teefje van 14 mnd fraai type mooi totaalbeeld mooi vrouwelijk hoofd met een mooie schedel 
en goede verhoudingen 1 staat tot 2 goede stop goede zachte expressie schaargebit mooi aangezet en 
lobvormig behang prima hals goed gehoekt voor en achter ellebogen konden iets beter aansluiten voor  
leeftijd reeds goede ribwelving prima staart aanzet en actie beweegt met ruime paslengte en goed  
stuwende achterhand mag voor iets vaster worden prima vacht en goed temperament 1 U res CAC 
Beste Jeugdhond 
 

 
 

8 maart 2020 

Algemene Leden Vergadering 

De ALV wordt gehouden op het Landgoed Hofstede de Middelburg, 

Zandwal 1, 7383 RP Voorst. 

Aanvang 11.30 uur. 

  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 
Datum 8 maart 2020 

Agenda. 

 1. Opening en mededelingen. 

2. Ingekomen stukken voor de ALV. 

3. Jaarverslag 2019. 

4. Verslag kas controle commissie. 

5. Verkiezing Kas controle commissie 2020. 

6. Financieel verslag, baten en lasten. Begroting 2020. 

7. Vaststellen contributie 2021. 

 8. Vaststellen ontwerp begroting 2020. 

9. Bestuursverkiezing. Aftredend volgens rooster, secretaris Ingrid Post en commissaris 2 Marika 

    Smeets. Beide stellen zich herkiesbaar.* 

10. Rondvraag. 

* Voor alle leden van de VACS is het mogelijk zich als tegenkandidaat beschikbaar te stellen. Dit kan door het 
aanmelden per e-mail bij het secretariaat voor 23 februari 2020. 

 

U wordt ontvangen met koffie en krentenwegge. 

Honden zijn ook welkom en na afloop van de ALV is er gelegenheid voor een gezamenlijke 
wandeling of een (op eigen kosten) hapje eten. 



 

Jaarverslag VACS 2019. 

Samenstelling bestuur: 

Voorzitter Mevr. J.v.d.Boom, 

Penningmeester Mevr. G. F. Westerhof-Ritzema, 

Secretaris Mevr. F. Davids tot eind maart, Mevr. I. Post-Cornelisse vanaf april. 

Commissaris 1 Mevr. I. Post-Cornelisse tot eind maart, Mevr. F. Davids vanaf april. 

Commissaris 2 Mevr. M. Smeets. 

 

Algemene Ledenvergadering. 

De ALV werd gehouden op 11 mei in Elst waar 5 bestuursleden en 15 leden aanwezig waren. 

De kas controle commissie heeft de kas gecontroleerd en goedgekeurd. (Mevr. D. van Elderen en Dhr. De Vries). 

Het jaarverslag van 2018 werd goedgekeurd. 

De contributie werd verhoogd naar €22,50. 

We hebben dit jaar diverse sponsoren gehad nl. Reaal Dier en zorg, Boxspring, Dierenkliniek de Tweesprong, Mevr. 
Ten Thije, Mevr. Oolhorst, Fam. Van den Brink, Panagetix, Mongé, Jumper, Dirk van den Broek, Klussenbedrijf 
Klabau, Zwemschool Kablau en Primera. En ons eigen bestuur heeft ook diverse kosten bij gedragen. We hopen dat 
ze volgend jaar weer een bijdrage leveren. 

Aftredend en herkiesbaar waren Mevr. Post-Cornelisse (commissaris 1) en Mevr. J. van den Boom (voorzitter). Ze zijn 
beide herkozen in functie. 

In april is er een functie wijziging geweest in het bestuur, Mevr. Post en Mevr. Davids hebben hun functie gewisseld. 

Bestuursvergadering. 

We hebben dit jaar een paar maal vergaderd. Ook hierbij waren aanwezig Mevr. J. Beckers, Mevr. W. de Vries en 
Dhr. De Vries, dit i.v.m. hun samenwerking aan de KCM. 

Veel gaat toch over de mail en via messenger, dus dat houd de kosten laag. 

 

Activiteiten. 

Dit jaar hadden we gekoppeld aan de ledenvergadering een wandeling naar een speelweide voor honden. Mevr. v.d. 
Boom gaf hier een demonstratie volgen aan de losse lijn. Honden konden lekker los lopen het was geheel omheind. 

Daarna zijn we teruggelopen naar het restaurant waar men zelf iets kon nuttigen. Mevr. Westerhof heeft daar nog 
enkele hondjes gekeurd. 

In september heeft Mevr. v.d. Boom een familie  dag georganiseerd waar ook alle VACS leden welkom waren. Het 
was een heel gezellige dag met koffie, vlaaien en een BBQ. Tevens was er een wandeling uitgezet. 

De KCM, 19 oktober, was wederom in Berlicum. Keurmeester Dhr. Simons had 32 hondjes te keuren. Winnar van de 
KCM: Reu Ch. Sundust Something To Declare van Mevr. J. v.d. Boom, Beste teef: Soleil Dór Du Mas Chanteclerc van 
Mevr. T. Pillement. 

 



Leden administratie. 

Het aantal leden in 2019 was 70. 

Pup info. 

Er zijn dit jaar ongeveer 75 puppy's  geboren. Daar de Raad nog niet alles heeft bijgewerkt  hebben we zelf moeten 
tellen. 

Herplaatsers. 

Er zijn dit jaar geen honden aangemeld voor herplaatsing. 

Aankeuringen. 

Er zijn dit jaar ook geen hondjes aangemeld om aan te keuren. 

De Nieuwsbrief. 

De nieuwsbrief is dit jaar 6 keer verschenen. Wederom de vraag aan de leden of ze leuke verhaaltjes of ervaringen 
met hun honden willen delen. Foto's zijn ook van harte welkom. 

Website. 

De website: www.VACS.eu wordt beheerd door Mevr. Westerhof en wordt geregeld bekeken zoals ook onze 
FaceBook  pagina. Leden kunnen daar ook hun foto's e.d. op plaatsen (wordt geplaatst door beheerder). 

Gezondheid. 

De gezondheidsuitslagen kan meer allemaal vinden op de site van de Raad, www.houdenvanhonden.nl onder het 
kopje generaties en gezondheidsonderzoeken. 

 

 
 
Financieel verslag 
Baten en lasten 2019                                                                                   

 
  

 
 begr  werkel      begr  werkel 

contributies 1000,00 1852,50   algemene kosten 400,00 408,61 

fokkersservice 175,00 175,00   adm/ kosten 200,00 317,49 

sponsor 400,00 300,00   clubmatch 950,00 578,96 

        vooruitontvangen   970,00 

        winst 25,00 52,44 

              

              

              

              

              

              

  1575,00 2327,50     1575,00 2327,50 

        
 

      

       



Begroting 2020             

   begr werkel     begr werkel 

Contributies 1200     alg kosten 300   

fokkersservice 150     adm. Kosten 200   

sponsor 200     clubmatch 750   

        winst 100   

              

              

Totaal 1350       1350   

        

 
Zoals u in het verslag van de baten en lasten  heeft kunnen lezen hebben we het jaar 2019 
afgesloten met een klein winstje van € 52,44. De clubmatch is binnen het budget gebleven. Voor 
het winkeltje hebben we wat materialen aan moeten schaffen om een voorraad te maken hetgeen 
verder kostenloos gedaan wordt. Het aandenken aan het 5 jarig bestaan van de VACS, dat wordt 
gegeven aan elke inschrijver van onze clubmatch op 1 november 2020 zijn al bijna klaar. 
Het is de bedoeling dat fokkers  hun klanten  voor een jaar lid maken voor €  10,-- per hond. Dit is 
door sommige fokkers helaas vergeten. Wij hopen op beterschap in 2020. 
 
 
Op dit moment heeft de penningmeester nog een kascomissielid nodig om de boeken te 
controleren . Wie geeft zich hier voor op? 
 

Tentoonstellingsuitslagen 
Kerst Winner Show 2019. 

Keurmeester : Birk-Opris, Roxana (DK) 

Reuen Puppyklas. 

Colorfull's Puttin On The Ritz, eig. B.van Zanten. 

Excellent type, Well chiselled skull. Correct proportion. Dark eyes. Excellent neck. Deep chest. angulations in front 
and rear. Correct spring of ribs. Moves parallel with happy tail. Ground covering in the ring. 1 Veel  belovend. Beste 
Puppy. 

Reuen Tussenklas. 

Jeanpaul Belmondo Ot Chicarnoj Kompanii, eig. G. Westerhof-Ritzema. 

Correct size and type. Masculine head. A bit too heavy in skull. Correct expression. Correct scissors bite. Excellent 
neck. Deep chest. Quality bones and feet. I prefer more body and rib cage. Moves parallel and sound. Sloping top 
line. Excellent coat. 1 U, Res. CAC, CACIB. 

Reuen Kampioensklas. 

Nikomidiya Get All WHat You Want, eig. Bourleau Nicolas (Fr). 

Masculine head. Correct dark eyes. Scissors bite. Excellent neck. Deep chest. Strong bones and feet. Enough neck. 
Excellent rib cage. Moves parallel with excellent temperament and coat. 1 U, Res. CACIB. 

 



Sauvage D'Amour Du Mas Chanteclerc, eig. De Roye An (BE). 

Strong head. Masculine. A bit too course, would prefer more clean and more angulations in front for a better neck 
and a better front action. Moves parallel but not enough action and drive. Excellent bones. Correct texture of coat. 
Excellent temperament. 2 U. 

 

Reuen Veteranenklas. 

Sundust Somethin To Declare, eug. Van den Boom, J.  

Excellent type and size. Masculine clean head. Very chiselled. Dark eyes. Clean neck. Deep chest. Well angulated 
front. Excellent rib cage. Moves parallel with happy temperament, ground covering the ring. 1 U, CAC, Beste 
veteraan, BOB. 

Teven Jeugdklas. 

Chicomy's Lookin'Hot, eig. Strijbos, W. 

Beautiful feminin head. Well chiselled skull. Correct proportion. Dark eyes. Square muzzle. Quality bones and feet. 
Excellent neck. Deep chest. Strong top line. Moves happy and sound. Still young. Excellent temperament. 2 U. 

Choco Surprice v.d. Niuewe Burcht, eig. Nieuwenburg, L. 

Feminin. Excellent pigment for the colour. Excellent coat texture. Gentle expression. Would prefer a bit more clean 
skull and a bit more angulations in front for a better action. Excellent rib cage. Sloping top line. Prefer more parallel 
rear. 4 U. 

Royalty Inc. Wip Ma Whop Ma, Eig. Van den Boom, J. 

Excellent type and size. Feminin head. Lovely expression. Correct scissors bite. Deep chest. Sloping top line. Moves 
parallel and sound. Happy temperament, Quality coat. 1 U, Beste Junior. 

Shalimar D'ete Du Mas Chanteclerc, eig. De Roye An (BE). 

Correct size and type. Well chiselled skull. Gentle expression. Would prefer a more shorter muzzle and a cleaner 
neck. Excellent front. Excellent rib cage. Moves ground covering in front but a bit closing in the rear. U. 

Ydille D'ete Du Mas Chanteclerc, eig. Müller Y. 

Excellent type. Feminin. Well chiselled skull. Correct dark eyes. Enough chest for her age. Excellent rib cage. Would 
prefer more powerful rear. Sloping top line. Moves ground covering with excellent temperament but could be more 
motivated and well trained. 3 U. 

Teven Openklas. 

Autumn Flower of Canuteboroug. Eig. Knuth, E. 

A bit up to size. Feminin head. Excellent neck. Deep chest. Correct bones and feet. Strong top line. Prefer more 
sloping top line and more powerful drive. 4 ZG. 

Elvira v.d. Bellisimo Perros. Eig. Niekoop, J. 

Excellent size and type. Beautiful feminin head. Well chiseled. Excellent neck. Excellent chest. Moves paralllel with 
excellent action and ground covering the ring. 1U, CAC, CACIB. 

Poeme D'Amour Du Mas Chanteclerc. Eig. Pillement-Heijden, T.A. 

Excellent type. Feminin head. Well chiselled skull. Correct proportion. Dark eyes. Deep chest. Prefer more clean 
neck. Quality bones and feet. Excellent rib cage. Powerful rear. 2U. 

 



Royalty Inc. Just Beat It. Eig. Smeets, M. 

Prefer more feminin and more chiselled skull and a better and sweet expression. Excellent front. Excellent neck. 
Excellent rib cage. Prefer a sloping topline and more powerful rear. 3 ZG. 

Teven Kampioensklas. 

Chicomy's Give It To Me Baby. Eig. Strijbos, W. 

Excellent type and size. Beautiful feminin head. Good chiselled skull. Scissor bite. Excellent rear and front. Deep 
chest. Excellent body. Sloping top line. Moves covering the ring. Powerful and happy. 1 U, Res. CAC, Res. CACIB. 

Querida v.d. Bellisimo Perros. Eig. Niekoop, J. 

Excellent type. Correct size. Feminin head, would prefer more clean skull. Dark eyes. Correct scissor bite. Clean neck. 
Moves parallel and free. Excellent reach but a bit less in front. Happy nature. Prefer more and better condition for a 
champion class. 2 U. 

Teven Veteranenklas. 

Melody D'Hiver Du Mas Chanteclerc. Eig. Pillement-Heijden, T.A. 

Excellent type. Beautiful feminin head, well shaped. Excellent dark eyes. Deep chest. Excellent rib cage. Moves 
parallel and sound. A bit too over weight today. Happy girl in perfect condition of coat. 1 U. 

 

 
 

 
 

 

 
 

     
   



     
     
 
     
   
     
     
     
     
     
     
 
    
     
     
     
   
     
     
     
     
          
 
     
     
     
 
     
 
     
     
  
     
     
     
 
     
   
     
     
 
     
 
   
   
     
   
     
     
     
     
     
     
     
  
     
     
     
     
     
 
     
 
     
     
     
     
     
  
     
     



     
   
     
     
     
     
     
     
       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


