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Op zaterdag 11 mei zijn ik en mijn ami Ripley speciaal voor de VACS ledenvergadering en 

familiedag naar Elst gekomen, dat was best een hele reis aangezien wij in de Belgische Ardennen 

wonen.  

Na een gezellige korte vergadering, inclusief leuk welkomstgeschenkje voor mij als nieuw lid, en 

een heerlijke lunch gingen we met zijn alle richting landerij de park/park lingezegen.  

Gelukkig speelde het weer mee, we hadden de hele middag een lekker zonnetje en alle hondjes en 

kinderen konden lekker rennen en spelen in de grote omheinde hondenspeeltuin.  

Ook werd er een leuke en interessante workshop gegeven door Jessica v.d. Boom over het showen 

aan een losse lijn, waar iedereen aan mee kon doen. Voor mij was het de eerste keer dat ik een 

poging deed en ik vond het heel leuk, Ripley liet zich natuurlijk van zijn beste kant zien!  

Voor ons was het een geslaagde dag en de reis zeker waard!  

 

Margreet vd Heuvel 

     
 

Zie voor meer foto’s: www.vacs.eu activiteiten 
 

 

 

http://www.vacs.eu/


NOTULEN ALV 11 MEI 2019 IN RESTAURANT LANDGOED WELDEREN IN ELST. 

Aanwezig 15 leden waaronder 5 bestuursleden. 

Afmeldingen ontvangen van Joke van Oudenhoven, familie Veldhuis en Monique van Zuylen. 

1   OPENING EN MEDEDELINGEN. 

Jessica opent om 11 uur de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn geen mededelingen. 

2   INGEKOMEN STUKKEN VOOR DE ALV.  

Er zijn geen stukken ontvangen voor de vergadering. 

3   JAARVERSLAG 

De voorzitter neemt het verslag door met de aanwezige leden en vraagt of het jaarverslag van 2018 
akkoord is. Er zijn geen op-of- aanmerkingen en daarmee is het jaarverslag over 2018 door de aanwezigen 
goedgekeurd. 

4   VERSLAG KASCONTROLE COMMISSIE 

Mevr. D van Elderen en de Heer de Vries hebben de boeken gecontroleerd en deze in orde bevonden. Zij 
verzoeken de penningmeester i.c het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. De 
vergadering neemt dit voorstel over. 

5   VERKIEZING KASCONTROLE COMMISSIE 

Volgend jaar zullen Mevr. Van Oudenhoven ( moet nog gevraagd worden) en de Heer. de Vries de 
kascontrole voor hun rekening nemen en is Mevr. de Vries onder instemming van de vergadering als 
reserve kascommissielid toegevoegd. 

6   FINANCIEEL VERSLAG 2018 BATEN EN LASTEN BEGROTING 2019 

Penningmeester Gea Westerhof geeft een toelichting op de baten en lasten. Het financieel verslag, zijnde 
de exploitatierekening 2018 en de conceptbegroting 2019 worden door de vergadering akkoord bevonden. 

7   VASTSTELLEN CONTRIBUTIE 2020 

  De contributie blijft € 22,50 

8   VASTSTELLEN ONTWERPBEGROTING 2019-2020 

Penningmeester Gea Westerhof bespreekt de ontwerpbegroting en deze wordt goedgekeurd door alle 
aanwezigen. 

9   BESTUURSVERKIEZING 

Aftredend volgens rooster: Mevr. Post commissaris en Mevr. v.d. Boom voorzitter. Beide dames stellen zich 
herkiesbaar. Er hebben zich geen tegen kandidaten gemeld. De aanwezigen stellen geen prijs op een 
schriftelijk stemming. Middels handopsteking zijn Mevr. Post en Mevr v.d. Boom unaniem herkozen. 

 

10 AANPASSEN VERENIGINGS FOKREGELEMENT 

Dit agendapunt komt te vervallen, gezien de leeftijd van de dekreu niet gewijzigd hoeft te worden. 

11  SPONSORCONTRACT 

 De Heer de Vries gaat hier mee aan de slag. 

12 RONDVRAAG 



Gea Westerhof stelt voor om zowel in het noorden als in het zuiden een koffie klets te houden met evt. een 
trimdemonstratie. Alle aanwezigen gaan akkoord. Op verschillende data’s plannen. 

Heer. De Bruyn en Mevr. v.d. Boom stellen voor om in september een gratis Vacs familiedag te houden in 
het zuiden. Zij zullen alles regelen zoals:zowel een onoverdekte als een overdekte locatie zodat we niet 
afhankelijk zijn van het weer. Er is een gratis BBQ. Er komt een fotograaf,er is muziek, er wordt trimadvies 
gegeven, er is een panagenics stand aanwezig, er is een verloting en het winkeltje van de VACS is aanwezig. 
De datum is nog niet bekend. Goed voor de ledenwerving en de inschrijvingen voor de clubmatch in 
oktober en het spekken van de clubkas. 

Mev. v. Elderen vraagt of er dan ook een dierenarts aanwezig kan zijn op de familiedag die informatie kan 
geven over het titeren van honden. Dit wordt aangenomen door de aanwezigen. 

Mevr. Davids vraagt of het mogelijk is om de contributie van de leden via een automatische incasso te 
regelen. Gea Westerhof gaat informeren naar de kosten  

13 SLUITING 

Mevr.v.d.Boom sluit om 11.44 uur de vergadering en wenst alle aanwezigen nog een gezellige  Ami-familie 
middag . 

De notulen zijn opgemaakt door Femmy Davids secretaris van de VACS. 

 

 

 

Financieel verslag. 

 

Baten                                                                            
en                  
Lasten 
2018 en     Lasten 

 
  

begroot                                                                                   
werkelijk  beroot werk     begroot werkelijk 

contributies 1000,00 919,50   algemene kosten 400,00 676,44 

fokkersservice 125,00 330,00   adm/ kosten 200,00 268,30 

sponsor 400,00 1532,00   clubmatch 950,00 1069,94 

verkoop 25,00 126,90   winst   893,72 

              

              

              

              

              

              

              

              

  1550,00 2908,40     1550,00 2908,40 

        
 

      



 

       Begroting 
2019             

Contributies 1000     alg kosten 400   

fokkersservice 100     adm. Kosten 200   

sponsor 200     clubmatch 800   

verkoop 120     winst 20   

              

              

Totaal 1420       1420   

 

 

 

Mededeling: Na de ALV is er kort gesprek geweest met de secretaris. In onderling overleg is besloten dat 
de functie van secretaris zal worden voortgezet door mevrouw Ingrid Post Cornelisse. Mevrouw Femmy 
Davids zal in het bestuur fungeren als commissaris.  Door deze functiewisseling wordt mevrouw Femmy 
Davids ontlast van het vele werk dat op haar schouders neer kwam. Net als voorheen zal Femmy zich 
uitermate hard inzetten voor de vereniging om sponsorgelden binnen te halen en het winkeltje en tombola te 
runnen. 

 

 

Tentoonstelling  in Duitsland. 

 

Nieuwe regels voor rassen met geschoren snuiten. Het is niet meer mogelijk om honden die op de juiste 
wijze getrimd zijn op Internationale CACIBshows in Duitsland uit te brengen. Kom je met geschoren 
hoofdjes word  je de toegang geweigerd en regelrecht  weer naar huis gestuurd  met een fikse boete. Het 
beste is niet in te schrijven !  

 



 

 

Waar leven teken? 
De teek houdt zich bij voorkeur op in een gemengd loofbos met een ondergroei van blauwe bosbes en/of 

varens. De teek wordt ook vaak aangetroffen in dennenbossen met een dichte, hoogopgaande laag van 

grassen. In deze bostypen worden veel kleine knaagdieren aangetroffen, met name de bosmuis en de 

rosse woelmuis, maar ook een aantal soorten spitsmuizen. Deze dieren vormen de voornaamste 

voedselbron voor de larven van de teek. Omdat teken zich niet ver kunnen verplaatsen, zijn ze 

afhankelijk van een hoge dichtheid van deze knaagdieren, zodat ze gemakkelijk in de buurt van hun 

voedsel kunnen komen. 

  

Teken in de tuin 
Uit onderzoek van De Natuurkalender blijkt dat ongeveer een derde van de tekenbeten wordt opgelopen 

in de tuin. Het is nog onbekend wat de eigenschappen van deze tuinen is. De tuinen liggen vooral in 

bosrijke omgeving maar van midden in de (grote) stad worden ook tekenbeten gemeld. 

De schapenteek komt nauwelijks voor in open terrein zoals weilanden, uiterwaarden en heidevelden. 

Normaal gesproken begint het aantal actieve teken in de loop van maart te stijgen. In de periode april tot 

en met september worden de hoogste aantallen nimfen waargenomen, met de hoogste aantallen meestal 

in het voorjaar. Het aantal larven loopt ook in april sterk op. Het hoogste aantal larven wordt in de 

periode juni tot en met september waargenomen.De dagelijkse Tekenverwachting op Tekenradar geeft 

alleen een verwachting van het activiteitsniveau van de nimfen. Larven worden niet meegenomen omdat 

de analyses moeilijker zijn en omdat de kans dat larven de Borrelia bacterie bij zich dragen heel klein is 

omdat ze nog niet eerder bloed hebben gedronken bij een andere gastheer. 

Op basis van de tekenbeten meldingen op Natuurkalender.nl sinds 2006 blijkt dat bijna 35 procent van 

alle tekenbeten in juni is opgelopen (zie onderstaande figuur). Deze cijfers zijn enigszins vertekend als 

gevolg van een gemiddeld hogere media-aandacht voor het onderwerp midden in de zomer. Het 

algemene seizoensverloop van het aantal teken komt echter goed overeen met de tekenvangsten. 

Het gedrag van de teek 

Harde teken, zoals de teek, voeden zich één keer per levensstadium. Hongerige teken klimmen 
omhoog langs de stengels van grassen, planten en struiken, totdat ze op een hoogte zitten waarbij 
ze gemakkelijk op een passerende gastheer kunnen overstappen. Teken zitten maar in zeer 
beperkte mate in bomen. Larvale teken blijven veel lager zitten dan nimfen, die op hun beurt lager 
zitten dan volwassen teken. Als een gastheer (bijv. muis, vos, fazant, wild zwijn of ree) deze  Teek 
die een grasspriet opklimtplanten aanraakt, weet de teek dat een gastheer in de buurt is en zal ze 
proberen via huidcontact een overstap te maken. In tegenstelling tot wat veel mensen denken 
kunnen teken niet springen. Eenmaal op de gastheer, loopt de teek naar specifieke plaatsen op 
het lichaam van de gastheer toe. Bij larven zijn vooral de oren en neus geliefd, nimfen voeden zich 
ook vaak op het oor, maar worden ook wel bij de staart of in de hals gevonden. Volwassen teken 
kunnen zich overal op het lichaam bevinden, maar hechten zich vaak in de hals en onder de staart. 
Volwassen teken zitten bijna nooit op kleine knaagdieren, vermoedelijk vanwege een sterke 
afweerreactie op deze dieren of omdat ze niet voldoende bloed kunnen opnemen uit een relatief 
klein lichaam. 

Wist u dat teken niet uit bomen vallen 

Teken komen in het hele land voor in bossen, duinen, heidegebieden, beschutte weilanden, 
parken en tuinen. Ze zitten vooral in hoog gras, op bosbessenstruiken, varens of tussen dode 
bladeren. Van daaruit stappen ze over op passerende dieren, maar ook op mensen. Teken vallen 
niet uit bomen. 



 

Vanaf 2021 geen dubbelshows meer. 

Een aantal jaren geleden werden dubbelshows ingevoerd in ons land. Keurmeesters, 
exposanten,standhouders en tentoonstellinggevende verenigingen hebben aangegeven dat er 
teveel shows zijn en dat de verwachting dat dubbelshows meer honden uit het buitenland zouden 
aantrekken niet worden waargemaakt. Dat betekent dat de Holland Cup en de Amsterdam 
Winnershow ook niet meer worden gekoppeld en we afscheid gaan nemen van de Holland Cup. 
Ook wordt de Winner niet meer georganiseerd in de RAI. Er wordt nog gezocht naar een passende 
locatie. 

 


