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Uitnodiging  voor een 
zomerse wandeling 
Deze ALV organiseren we op 8 juli a.s. om 11.00 uur. De 
zomerwandeling is na de ALV om 12 uur. 

Agenda ALV 2018 
Hartelijk welkom op de Algemene Leden Vergadering van de 
vereniging SRSH. De agenda van de vergadering is als volgt: 
1. Opening en mededelingen  
2. Verslag vorige ALV 
3. Toekomstplannen, interactie met vergadering.  
4. Rondvraag en sluiting

namens het bestuur,  
Marjo Manten - secretaris.
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Bestuursleden 

Het bestuur van de vereniging 
bestaat uit 
een 5-tal leden. 

 
Jur Deckers – voorzitter 
Marjo Manten– secretaris  
Inèz van Veen- penningmeester/
ledenadministratie 
Ria Hagen - activiteitencommissie 
Ger Hagen – jachtzaken  

PR 

www.slowaaksestaande.nl heeft 
in 7106 views (in 2017: 7176 
views) gehad 

In 2017 zijn er 13 post op de site  
gepubliceerd.  

Via Mailchimp is de nieuwsbrief  
7 x gepubliceerd met tussen de 
50 - 45  subscribers waarvan er 
gemiddeld 72% de mail bekijkt. 

253 mensen vinden de officiële 
Facebookpagina leuk. 

Ledenadministratie 

In 2017 zijn er in totaal 45 leden 
lid van onze vereniging. 

ALGEMEEN VERSLAG 
 Bestuur 2017 | Financieel verslag 2017| Activiteiten 2017
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Verslag activiteiten 
commissie 
Op dit moment bestaat de activiteitencommissie uit 6 
enthousiaste leden te weten; Ria Hagen, Monique Gidding, 
Marjo Manten, Terrence Evers, Jolanda Poelman, Monique 
Jongenelen, Peter Jakma. 
Wat is er in 2017 allemaal gepland en uitgevoerd?  
Een voorjaarswandeling op 19 maart 2017 in het 
Kuinderbos met 16 Slowaken, en nog wat andere rassen.  
Een zomerwandeling op 16 juli in Marienweert Het was 
een super geslaagde wandeling met 19 slowaken en ook nog 
wat andere rashonden. 
Op zondag 15 oktober jl. vond in DogCenter, Zaltbommel de 
eerste Kampioenschaps clubmatch van onze vereniging 
plaats. Een activiteit om ook het vijfjarig bestaan van onze 
rasvereniging te vieren. De organisatie was erin geslaagd om 
28 Slowaakse Ruwharige Staande Honden in te schrijven voor 
de kampioenschaps clubmatch, die gekeurd werd door de 
heer D. Rutten. Er waren inschrijvingen uit Nederland, Belgie 
en Duitsland. 
En een najaarswandeling  op 19 november 2017 in 
hondenbos het Leesten in Ugchelen. Hieraan hebben 9 
slowaakse staande honden en hun baasjes deelgenomen. 

Verslag jachtcommissie 
Op dit moment bestaat de jachtcommissie uit 3 enthousiaste 
leden te weten, Ger Hagen, Jur Deckers en Lens Deckers. 

Deze commissie gaat ook namens onze vereniging naar 
diverse overleggen die landelijk over de jachthonden en en de 
jachthonden wedstrijden  gehouden worden. Aan deze 
overleggen is 2x deelgenomen.

Wat is er in 2017 gepland en uitgevoerd?  
De aanlegtest veldwerk. Op zondag 23 april 2017 
organiseerde de SRSH haar voorjaar aanlegtest veldwerk te 
Bleiswijk.

Deze proef is volgens het proevenreglement van de RSH 
uitgevoerd. Er is gewerkt met gekooide fazanten en kwartels.

Ook is er voor 9 honden een schottest gedaan die ze allen 
gehaald hebben.
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Verslag bestuur 

Afgelopen jaar zijn we als bestuur 
3 maal bijeengekomen. In deze 
vergaderingen hebben we het 
gehad over: 

Het contact met de Raad van 
Beheer en het contact met 
andere rashonden verenigingen 
en eventuele samenwerking.  

Ondersteuning bij de uitvoering 
van de de activiteiten van de 
activiteiten- en jachtcommissie. 

Werving nieuwe leden en 
bestuursleden.  Door vertrek van 
Monique en Lens zijn de taken 
binnen de PR en internationale 
zaken, fokkerij zaken niet goed 
overgedragen. (Lens is als lid nog 
wel benaderbaar voor de 
database SRSH en internationale 
contacten)  

We zoeken hier nog mensen 
voor. Overdracht taken binnen 
het bestuur en de commissie; het 
inwerken van de verschillende 
nieuwe commissie- en 
bestuursleden.
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Er hadden zich 11 deelnemers aangemeld, 6 
Slowaken, 4 Weimaraners en een Visla.

Honden die deze aanlegtest behaald hebben 
zijn:

Slowaakse Ruwharige Staande hond _ 
Presenting Sara van ’t Weimeland, Ger Hagen

Slowaakse Ruwharige Staande hond _ Karsca 
Yvka van de Merlinhoeve, Marjo Manten

Weimarse Staande Hond_Regal Princess of the 
Grey Stardust, Josee Sales

Weimarse Staande Hond _ Keanu Khan The 
Last Mohican, Josee Sales

Visla Ruwhaar_Quodijin's Falatka (Mila), 
Monique Jongenelen

Verslag ALV,  
gehouden op 16 juli 
2017 te Marienweert 
in Arnhem 

Aanwezig namens het bestuur: Jur Deckers, 
voorzitter; Inèz van Veen, secretaris; Monique 
Gidding, penningmeester/ledenadministratie, 
Ria Hagen, activiteitencommissie; Ger Hagen, 
jachtzaken; Lens Deckers, internationale 
contacten /vice voorzitter/fokkerij zaken en 33 
leden.  
Afmelding aanwezigheid; 2 leden via email
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1.opening en mededelingen 

De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom 
op het terras na een gezellige wandeling door 
Marienweert. 

Er zijn allerlei clubartikelen met het logo van 
de vereniging beschikbaar. Deze zijn via Marjo 

Manten te koop. Dit zijn bijvoorbeeld mokken, 
kussens, onderzetters. Autostickers zijn in de 
maak. Bij interesse informatie bij Marjo. 

2.  Verslag vorige ALV 

Geen opmerkingen op het verslag. Het verslag 
ziet er zeer verzorgd uit. 3. Aanstellen en 
aftreden bestuursleden

De secretaris mevr Gidding en het bestuurslid 
dhr. Deckers internationale contacten/fokkerij 
zaken treden deze vergadering af. De voorzitter 
bedankt hen voor hun inzet.

Mevr. van Veen verandert van taak binnen het 
bestuur. Zij gaat de taak van penningmeester /
ledenvergadering opnieuw op zich nemen. 
Mevr Manten treedt aan als secretaris.

De aanwezigen stemmen in met deze 
veranderingen en wensen het bestuur succes.
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Financiën  
Het financieel jaarverslag 2016, de begroting voor 2018 is 
tijdens de vergadering uitgedeeld. Het verslag incl. bijgevoegde 
financieel jaarverslag 2016 en begroting 2018 worden 
goedgekeurd.
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Verslag ALV 2017 (vervolg) 

4.  Toekomstplannen, interactie met de vergadering 

De financiën worden toegelicht. We zijn als kleine vereniging afhankelijk van de leden-contributie. We gaan in ons 
eigen netwerk aan de slag om meer mensen lid te krijgen. De contributie wordt dit jaar niet verhoogd en blijft 
17,50 euro voor leden, gezinsleden 12,50 en begunstigers ook 12,50 euro. 

De activiteiten moeten wel zoveel mogelijk kostendekkend worden georganiseerd. Er zijn dit jaar enkele nieuwe 
leden bij gekomen maar ook enkele leden gestopt. Dit komend jaar zal de kampioens clubmatch een behoorlijke 
uitgave zijn. Ook constateert de penningmeester dat de normale 
bankkosten afgelopen jaar best hoog zijn. Verder is er afdracht geweest 
aan de Raad van Beheer. Dit zijn forse kosten. Verder geen 
opmerkingen. 

In de doelstelling van de vereniging staat dat het belangrijk is dat dit 
kleine jachthondenras gezond is en blijft. Daarom blijft continue 
informatie verstrekken over het ras algemeen en bij vachtverzorging 
belangrijk. Ook deelnemen aan landelijke overleggroepen hierover 
blijft een aandachtspunt

Een aantal leden geven aan dat het belangrijk is om activiteiten voor de leden te organiseren zoals wandelingen, 
jachtproeven etc. De activiteitencommissie en de jachtcommissie gaat hiermee aan de slag. Mogelijke ideeën zijn 
een veldwerk wedstrijd in Bleiswijk of een voor- en najaars aanlegproef, een zweetwerk proef. 

Verder zijn de verschillende wandelingen een succes, dus ga daar mee door. In onze buurlanden worden soms ook 
activiteiten georganiseerd. Misschien kan de vereniging dit voor de leden goed in de gaten houden. Het bestuur 
geeft aan dat contacten met andere kleine jachthonden verenigingen gelegd zijn.  We moeten bekijken of nog 
meer kunnen samenwerken.

5. Rondvraag en sluiting 

Vraag vanuit de aanwezigen;  
Wat doen we met ons ras en de gecoupeerde staarten die nogal wat geïmporteerde honden hebben of honden met 
eigenaren uit het buitenland? Wat is ons standpunt/beleid als vereniging? We organiseren direct een clubmatch 
maar als het beleid van de keurmeesters is dat deze gecoupeerde staarten niet mogen tijdens shows dan hoeven 
onze internationale vrienden niet te reizen naar de match. De FCI regels zijn toch het uitgangspunt. Er is enige 


