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Clubblad van de Assendelfter en Noord-Hollandse Blauwen Club
Opgericht 4 oktober 1981
Editie februari2OtT
Nr. 104

Bestuur:
Erevoorzitter en redactie:
B. Vingerhoed, Kleis 63, 1911 MD Uitgeest

Tel:025L-31,4L43 baseniennv(@casema.nl
Erelid F.J.E. Calf,

Voorzitter: mevr. A. Suiker
Tel:073-55L3388

Secr.: Hendrik Jacob ter Horst
Borgerweg 50

Tel:0599-324377

Pennm.: Ben van Ditmars
Tel: 04L3-490523

Lid F.A. Assendelft
Tel:0597-33L370

Lid R van de Kerkhof
Tel:06-28566210

Rietstraat L9 5482 EV Schijndel
voorzitter@anhbc. nl

9563 TJ Ter Apelkanaal
secreta ris@anhbc. nl

Horst 7 5491XW Sint Oedenrode
penningmeester@anhbc.nl

Hoofdstraat 143, 9686 VH Beerta
faassendelft@ hetnet. n I

StJosefweg 5L 5953 JL Reuver
renevandekerkhof@ hotmail.com

Lid: B. Bos, Achterweg 5, 2376 AX Nieuwe Wetering
Tel:06-570444L8--O7I-33L627L bram_diana@hotmail.com

Contributie € L7,-- per jaar, jeugdleden €7,5O
IBAN no: NL62INGB 0002 3509 60t.n.v.
Assendelfter en Noord-Hollandse Blauwen Club te Sint Oedenrode.
Betalingen voor L maart van het nieuwe jaar. Leden die de contributie niet
hebben voldaan komen niet in aanmerking voor ereprijzen.

Het clubblad verschijnt 3x per jaar: maart, augustus en december



Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor de
jaarvergadering op zaterdag 1i. maart 2ot7 in het clubgebouw van
AKV, sportpark "De Bokkenduinen" 4,3819 BD te Amersfoort.

Programma:

Vanaf 10.00 uur ontvangst/inloop met koffie en thee.
10.30 uur aanvang dierbespreking (en lezing/fotoreportage door Bas

Vingerhoed over de Assendelfters).

L2.30 - 13.30 uur lunch.

Na de lunch jaarvergadering en discussie.

Dames en heren, neem een mooi aantal dieren mee om te bespreken.
Laat de secretaris uiterlijk 5 maart even weten hoeveel dieren u

meebrengt, dan zorgen wij dat er voldoende kooien gereed staan.

Tijdens de lunch verloting denk aan een prijsje !!!!
De prijs die u betaald voor de lunch is € r-2,50 p/p. Tevens is hierbij
inbegrepen koffie of thee bij binnenkomst.
Laat u Hendrik ter Horst uiterliik 5 maart (via e-mail
secretarís@anhbc.nl of tel. 0599-324377) weten of u komt, dan kan
daar met de lunch rekening mee worden gehouden.

Agenda jaarvergadering.

Opening door de voorzitter.
Notulen van de vorige vergadering 5 maa rt 20L6 (zie
elders in dit clubblad),
Vaststellen agenda.
Ingekomen stukken en mededelingen,
Jaarverslag secretaris (zie elders iñ Oit clubblad),
Financieel verslag penningmeester (ter vergadering
beschikbaar).
Verslag kascommissie: de heren Kinjet en Walraven,
(Reserve is de heer Suiker).
Benoeming nieuwe kascommissie.
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9 Rooster van aftreden:
Aftredend en herkiesbaar Bram Bos.
Aftredend en herkiesbaar Aletta Suiker'
(Tegenkandidoten kunnen zich tot uiterliik één uur voor qonvdng vqn

de jaorvergodering melden bijde voorzitter).

Evaluatie jubileumshow op zaterdag 15 oktober 2OL6'

Jongdierendag zaterdag 14 oktober 2OL7.

Voorstel prijzenschema seizoen 2OL7 -2OLB'
Europasho* Nedetlandse (Dwerg)hoeirderrassen 1-3

december 2oL7 (zie elders in dit clubblad). (Eventueel

extra prijzenschema).
Noord ttollandse krielen project (toelichting door René

v/d Kerkhof).
Rondvraag.
Sluiting.

Verslag jaarvergadering op 5 maart 2016

Opening.

ledereen hartelijk welkom, in het bijzonder Frits en Bas, die ook

heel hartelijk wordt bedankt voor het maken van het clubblad

editie 10L !
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Penningmeester
B. van Ditmars
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Lid F. Assendelft @ @

Lid B. Bos @ @

Lid R. v/d
Kerkhof
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2. Notulen 7 maa 01s

Hans Zandvliet vraagt of dhr. Frankenhuis niet beschikbaar was
voor een lezing. Hij is in Afrika, misschien een volgende keer.
De naam van de nieuwe secretaris is Hendrik Jacob ter Horst.

De notulen worden goedgekeurd met dank aan de maker.

3. Vaststelle n asenda

Geen wijzigingen.

lngekomen stukken.

Er is een akkoord over de kwestie website met de heer Ubels.

Jaa rverslag secreta ris.

Geen opmerkingen.

6. Financi I verslas oennins meester

Geen vragen, met applaus goedgekeurd

Kascontrole.

De kascontrole is niet gedaan door de heer Kinjet, maar door de
heer Walraven, samen met H.J. ter Horst. Uiteraard zag het er
weer prima uit, en werd de vergadering geadviseerd de
penningmeester decharge te verlenen.

Benoeming nieuwe kas commissie.

Volgend jaar zijn de heren Kinjet en Walraven lid van de
kascontrole commissie. Nieuwe reserve wordt Ruud Suiker

9. Bestuursverki

Rene v.d. Kerkhof en Frans Assendelft worden herkozen. Frits
Calf is niet meer herkiesbaar, hij wordt bedankt voor zijn
enorme inzet, hij was al die jaren samen met Bas het visite
kaartje van de club. Als dank daarvoor wordt Frits benoemd tot
erelid, Frits houdt op zijn bekende eigen wijze een mooie
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10

toespraak en beloofd ons allemaal een bos bloemen na afloop

van de fokkersdag.

rstel WE le

Hendrik Jacob ter Horst is beschikbaar voor de functie van

secretaris en Ben van Ditmars voor die van penningmeester. De

vergadering gaat hiermee akkoord.

1.r. Uitrei kins oriizen clubkamo nen

L2

Kaas voor Frans Assendelft voor de mooiste Assendelfter.

Kaas voor Hendrik Jacob ter Horst voor de mooiste Noord

Hollandse Blauwe en een kaas voor Daan Hendrix voor de

mooiste Noord Hollandse Blauwe kriel.

Jubileum ionedierendas L5 oktober 2016'

15 oktober hebben we weer een jubileum editie van onze

fokkersdag ter gelegenheid van het 35 jarig bestaan van de

club. De heren Geut, Bleyenberg, Kerkhof en Vingerhoed zullen

de dieren gaan keuren. Er komt weer een mooi prijzenpakket,

Frits zal nog voor een paar sponsors zorgen!

De heer Keunig vraagt of we alle leden kunnen bewegen met

een paar dieren te komen, we moeten wat meer aan marketing

doen. Jan de wit vraagt of sZH niet iets voor kan betekenen.

13 Voorstel pri izenschema. Blijft

zoals het is.

t4. Eu ro ashow N . Hoender n Dwerho nderrassen 20L7

Er is een eerste bijeenkomst geweest, er zijn werkgroepjes

gemaakt. Plaats en datum: tijdens oneto 2QI7: l- tot en met 3

december.

Er is een schatting van het aantal dieren gemaakt, en de

voorkeur voor keurmeesters kon worden aangegeven' De



keurmeesters die zijn voorgedragen zijn dezelfde als genoemd

bij agendapunt L2 en de heer Tesselaar.

lnschrijfkosten zijn het normale tarief plus 0,50 euro voor

Entante. Jan de Wit vraagt of het prijzen schema dan ook wat

royaler is, Bas meldt dat je in ieder geval de kans hebt om de

titel Europa Meister te krijgen.

We zijn van plan om gezamenlijk vervoer te organiseren.

L5. Rondvraag

Mevrouw de Wit maakt reclame voor Stichting Zeldzaam

Huisdier, via deze stichting is het mogelijk om erkent

fokcentrum te worden. Misschien voor onze fokkers ook wel

interessant. Bas zegt dat er ook wel een aantal haken en ogen

aan vast zitten, je moet wel aan een aantal voorwaarden

voldoen. Ben vraagt daarop wat de voordelen zijn om een

erkent fokcentrum te worden.

Dit zijn, het keurmerk, subsidie, promotie en betere

zichtbaarheid rassen en speciaal club. We kijken er nog eens

naar.

Hendrik Jacob vind ook dat we beter zichtbaar moeten zijn op

Wikipedia, Ad Boks heeft wel goede tekst, moeten we

toestemming voor vragen.

t6 Sluitine.

Met dank aan alle aanwezigen sluit de voorzitter de

vergadering.

Voorzitter Secretaris:

Assendelfter en Noord-Hollandse Blauwen Club

Opgericht 4 oktober 1981.



Jaarverslag door de secretaris over de periode 1 maart zoL6
t/m 10 maart 2077.

Het verenigingsjaar begint altijd met de jaarvergadering in
maart bij AKV in Amersfoort.

De algemene ledenvergadering (ALV) van zaterdag 5 maart
2OL6 werd door 19 personen bezocht en wat er besproken
werd kunt u in de notulen (elders in dit clubblad) lezen.

Tijdens deze ALV is Frits calf - die sinds 1998 de functie van
secretaris/penningmeester heeft uitgeoefend - benoemd tot
erelid. Hendrik Jacob ter Horst heeft het secretariaat
overgenomen en Ben van Ditmars het penningmeesterschap.

Vorig jaar heeft onze webmaster, Ben van Ditmars, de
website in een nieuw jasje gestoken, en dit jaar zijn er
diverse foto's toegevoegd,

Op 15 oktober 20t6 hadden we ons 35-jarig jubileum, We
kunnen terugkijken op een mooie en goed verlopen show. Een
geslaagde maar vooral ook een gezellige dag. Met een
enthousiast team van fokkers en liefhebbers waren er 95
dieren bij elkaar gebracht. Na de keuring en de goed
verzorgde lunch werd de jubileumshow officieel geopend met
een speech van ons erelid Frits Calf en daarna werden de
prijzen uitgereikt aan de kampioenen. Nogmaals een speciaal
woord van dank aan de keurmeesters, de sponsoren en de
liefhebbers die onze vereniging een warm hart toedragen,
Mede dankzij hen was deze jubileumshow mogelijk.

In dit verslagjaar hebben een aantal leden hun ridmaatschap
opgezegd, maar gelukkig zijn er ook vier nieuwe leden
bijgekomen. Dat betekent dat de vereniging op dit moment
95 leden heeft. In dit clubblad vindt u de actuele redenrijst.



Het afgelopen jaar hebben we drie clubbladen gemaakt met
veel informatie, interessante wetenswaardigheden en

kleurenfoto's, Dit is voor het grootste deel de verdienste van

onze redacteur Bas Vingerhoed, Bas, dank je wel voor het
steeds weer in elkaar zetten van een mooi gevuld clubblad.

Het bestuur had tijdens de Noordshow in Assen een
bestuursvergadering willen houden, maar vanwege het
slechte weer hebben we deze vergadering'moeten afgelasten.
Bespreekpunten waren o.a. de organisatie van de ALV en de

komende jongdierendag (JDD), diverse verslagen, ingekomen
en uitgaande stukken, de financiën, evaluatie jubileumshow
2OL6, prijzenschema, Europashow Nederlandse
(dwerg)hoenders in december 2OL7. We hebben de ALV nu

voorbereid met behulp van telefoon en e-mail.

Lv.m, de vogelgriep mochten er dit jaar helaas geen "veren"
op de Noordshow komen,

Vandaar dat er tijdens de ALV geen prijzen voor de clubshow
kunnen worden uitgereikt.

De uitslagen van de diverse shows die wel door zijn gegaan

en waar dieren van onze clubrassen zijn ingezonden, staan
elders in het clubblad. Het prijzengeld is inmiddels
overgemaakt.

De cijfers van de financiële verantwoording zijn op de
jaa rvergadering besch ikbaa r.

Op zaterdag 11 maart 2OL7 beginnen we met de ALV weer
aan een nieuw clubjaar, waarbij het bestuur iedereen veel
plezier met onze mooie hobby toewenst. Wij hopen op de JDD

van 14 oktober 2OL7 veel fraaie fokresultaten te mogen zien.



Belangrijke data in 2Of.7=

11 maart 2OL7 ) Jaarvergadering

14 oktober 2OL7 ) Jongdierendag

1-3 december 1e Europashow voor Nederlandse Hoender en
dwerghoenderrassen tijdens de ONETO show

Wilt u deze dagen alvast in uw agenda noteren!

1" Europashow van Nederlandse Hoender- en

Dwerghoenderrassen.

Verslag vergadering 14 januari Z0I7 in het pluimveemuseum.

Behandeld werden;

-Promotie: artikelen in Kleindier magazine, flyers

-Financiën begroting € 10,000

-Sponsoring hoofdsponsor Garvo,

NHC, KLN div. provinciale afdelingen, speciaalclubs

bedrijfsleven en fondsen bijvoorbeeld prins Bernhardfonds

-Website Europa show linken aan speciaalclubs

- Priizen Reglementen EE show

1 Europa champion per ras bij minimaal20 ingezonden dieren;

Europa diploma's te winnen per ras, en kleurslag, mits voldoende dieren

ingezonden

1 Europa Meister voor de fraaiste collectie van 6 dieren. [onaange wezen;

bij gelijk aantal punten gaat kleinste aantar ingezonden dieren voor)

Prijzenpakket via prijzenfonds dus niet per speciaalclub afzonderlijk



voor de Europaband€26,= per band per keurmeester of per B0 dieren.

voorbeeld : de ANHBC heeft 4 rassen en geen volre keuringen, dus 4x€26
= €.L04 + €100,- = €204;.

Keurmeesters &Aanpak

- Bespreking NL rassen op EE Keurmeesters Congres in NL IMED

> Opleidíng keurmeesters theoretísch via EE congres
> Keurmeesters oneto worden speciaal uitgenodigd voor EE congres
> Rassen/Kleuren galerij verzorgd door NL Speciaalclubs
> Alle Buítenlandse keurmeesters worden uitgenodigd voor scholingsdag

op Oneto

> Praktijkdagen voor NL en Buitenlandse keurmeesters op Oneto
> Rasbesprekingi:n organiseren op oneto tussen de kooien/met publiek

Zoals u kunt zien zijn de voorbereidingen in volle gang.
ons bestuur is van mening dat wii niet kunnen achterblijven en hoopt
daarbij op de volle medewerking van onze fokkers.

Het inzenden van dieren is betrekkelijk goedkoop € 6,-- per dier,
Europashows in het in buitenland zijn veel duurder.

We weten dat onze fokkers op de Oneto weinig inzenden en de
Noordshow de voorkeur heeft, maar wie wil er geen Europameister
worden! Sponsoring van de Europa banden zou mooi zijn en tevens onze
extra kosten kunnen dekken.

wij zijn een klein clubje maar we kunnen deze mooie gelegenheid om
onze rassen te promoten niet voorbij laten gaan.
We zullen proberen gezamenlijk vervoer te organiseren.
Inbreng van de leden is altijd welkom.

Bas Vingerhoed
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