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Contributie 2019
Het lidmaatschap van de ANHBC bedraagt € 17,-- per jaar en voor jeugdleden
€ 7,50.
Wij verzoeken u om de contributie voor 2019 z.s.m. te betalen door middel van
internet bankieren via rekeningnummer NL40 RBRB 0706 508 513
t.n.v. ANHBC te Ter Apelkanaal.

(LET OP: dit is het nieuwe rekeningnummer!)

Het banknummer van de ING is opgezegd. Via de overstapservice heeft de ING
enkele contributiebetalingen doorgezet naar onze nieuwe rekening bij de
Regiobank. Aangezien deze overstapservice binnenkort stopt, verzoeken wij u
ook het nieuwe banknummer in uw adressenboek van de bank aan te passen.
Leden die de contributie niet hebben voldaan komen niet in aanmerking voor
ereprijzen. Alvast bedankt voor de moeite.
Hendrik ter Horst
**************************************************************
Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor de jaarvergadering op
zaterdag 9 maart 2019 in het clubgebouw van AKV, sportpark “De
Bokkenduinen” 4, 3819 BD te Amersfoort.
Programma:
Vanaf 10.00 uur ontvangst/inloop met koffie en thee.
11.00-12.00 uur: dierenbespreking over de Assendelfters door Gerard Tesselaar.
12.30-13.30 uur: lunch met aansluitend de loterij, jaarvergadering en discussie.
Wilt u een aantal dieren meebrengen om deze te bespreken, laat de secretaris
uiterlijk maandag 4 maart even weten hoeveel dieren u meebrengt. Wij zorgen er
dan voor dat er voldoende kooien gereed staan.
Na de lunch verloting denk aan een prijsje !!!!
De prijs die u betaald voor de lunch is € 12,50 p/p. Tevens is hierbij inbegrepen
koffie of thee bij binnenkomst. Laat u Hendrik ter Horst uiterlijk 4 maart (via
e-mail secretaris@anhbc.nl of tel. 0599-324377) weten of u komt, dan kan daar
met de lunch rekening mee worden gehouden.
Agenda ALV:
1. Opening door de voorzitter.
2. Notulen van de vorige vergadering d.d. 10 maart 2018 (zie elders in dit clubblad).
3. Vaststellen agenda.
4. Ingekomen stukken, verzoeken en mededelingen.
5. Jaarverslag secretaris en voorzitter (zie elders in dit clubblad).

6. Financieel verslag 2018 door penningmeester (ter vergadering beschikbaar).
7. Verslag kascommissie: de heren Suiker en Van Laar.
(Reserve is mevr. Willeke de Haard.)
8. Benoeming nieuwe kascommissie.
9. Begroting 2019 (ter vergadering beschikbaar).
10. Rooster van aftreden.
Aftredend en herkiesbaar Frans Assendelft en René van de Kerkhof.
(Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de
jaarvergadering melden bij de voorzitter.)
11. Evaluatie jongdierendag zaterdag 6 oktober 2018. (Zie clubblad van december
2018).
12. Jongdierendag 12 oktober 2019.
13. Voorstel prijzenschema tentoonstellingsseizoen 2019-2020.
14. Werkgroepje Assendelfters: toelichting door Bas Vingerhoed en Piet Rol.
15. Rondvraag.
16. Sluiting.
Jaar van aftreden
Voorzitter A. Suiker
Secretaris/penningmeester H. ter Horst
Lid F. Assendelft
Lid B. Bos
Lid R. v/d Kerkhof
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**************************************************************
Notulen jaarvergadering 10 maart 2018.
1.
Opening door de voorzitter.
Aletta heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder erelid Frits Calf en erevoorzitter
Bas Vingerhoed.
2.
Notulen van de vorige vergadering 11 maart 2017.
Worden goedgekeurd en Bram wordt bedankt voor het maken.
3.
Vaststellen agenda.
Toevoegen Pt.13a datum jong dierendag.
4.
Ingekomen stukken en mededelingen.
Voorstel om Hans Beumer te benoemen tot erelid. Is uiteraard een goed idee, we zullen
hem via zijn dochter benaderen.
In oudere ledenlijsten moeten we kijken wie er al 25 jaar lid zijn. We gaan het rekening
nummer van de ING bank opzeggen zodra we een nummer van de Regiobank hebben.
Uitbetalingen aan winnaars is gedaan. We willen graag een eregalerij van winnaars op
de website met foto’s. Er zijn nieuwe privacy regels; Piet Bouw heeft gemeld dat er
landelijk wat wordt geregeld(formulier).

5.
Jaarverslag secretaris.
Wordt goedgekeurd, dank aan Hendrik.
6.
Financieel verslag penningmeester.
Zowel 2016 als 2017 worden goedgekeurd. 2016 was ook in oktober al behandeld.
7.
Verslag kascommissie: Marcel Walraven en Willeke de Haard
Marcel Walraven en Willeke de Haard hebben de kas gecontroleerd en hebben daar
twee opmerkingen over. De rente op de spaarrekening staat niet bij de inkomsten (is
maar 3,41) en het eigen vermogen is weer aan de hoge kant. De reactie van de
penningmeester daarop is dat we sparen voor het volgende jubileum en dat het leden
aantal terugloopt.
8.
Benoeming nieuwe kascommissie.
Marcel is aftredend en wordt bedankt voor twee jaar. Voor 2019 bestaat de
kascommissie uit Ruud Suiker en dhr. Van de Laar. Willeke wordt nieuwe reserve.
9.
Concept begroting.
Frits stelt voor het prijzenschema jongdieren dag te verhogen, er is € 130.- gereserveerd
voor de Noordshow, maar die is al twee keer niet doorgegaan. Onze fokkersdag gaat
waarschijnlijk wel altijd door.
10.
Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar is Hendrik ter Horst. De vergadering gaat akkoord met een
nieuwe termijn.
11.
Evaluatie.
Geslaagde dag, we zullen proberen om iedereen met iets naar huis te sturen, dus niet
alleen de winnaars.
12.
Evaluatie Europashow Nederlandse Hoenders- en Dwerghoenderrassen 2017.
Het was een hele mooie tentoonstelling. Bas wordt bedankt voor de aanvraag van
subsidie van € 150,- beschikbaar gesteld door provincie Noord Holland.
13.
Jongdierendag zaterdag 6 oktober 2018.
Zelfde prijzenschema als voorgaande jaren, maar nog iets luxer. Meer informatie volgt
in het clubblad van augustus. Daan Hendrix en Rene vd kerkhof willen de
jongdierendag graag een week eerder. Het blijft lastig, anderen kunnen dan weer
niet…..
14.
Voorstel prijzenschema seizoen 2018-2019.
Gaat iedereen mee akkoord, Frits zal de Beemster kaas regelen voor de jongdierendag.
15.
Rondvraag.
Niemand heeft er iets te vragen
16.
Sluiting.
De voorzitter wenst iedereen een goede reis terug naar huis en graag tot ziens
op 6 oktober 2018.
**************************************************************

Jaarverslag 2018 door secretaris en voorzitter.
Bestuur
Het bestuur heeft op 13 januari in het Pluimveemuseum te Barneveld een
bestuursvergadering gehouden. Bespreekpunten waren o.a. de organisatie van de ALV
en de jongdierendag, diverse verslagen, ingekomen en uitgaande stukken, de financiën,
prijzenschema en evaluatie Europashow Nederlandse (dwerg)hoenders. Omdat niet alle
bestuursleden aanwezig konden zijn is de ALV van maart 2018 mede voorbereid met
behulp van telefoon en e-mail.
Wat er tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van zaterdag 10 maart 2018 werd
besproken kunt u in de notulen (elders in dit clubblad) lezen. Tijdens deze ALV was
Hendrik Jacob ter Horst aftredend en is hij herkozen als secretaris/penningmeester.
Hans Beumer werd benoemd tot erelid. Dit heeft er o.a. toe geleid dat Hans in het
verzorgingshuis een eigen kippenhok met Noord-Hollandse blauwen heeft.
De website werd actueel gehouden door onze webmaster, Ben van Ditmars. Omdat Ben
erg druk is met zijn werk en regelmatig in het buitenland verblijft, heeft Hendrik ter
Horst de taak als webmaster vanaf 1 juli jl. overgenomen. Sindsdien gaat de hosting
van onze website voortaan via de eigen club.
Zaterdag 16 juni jl. zijn de voorzitter en secretaris naar de ALV van de landelijke KLN
geweest. Het verslag van deze vergadering heeft u in het Kleindierenmagazine kunnen
lezen.
Dit jaar is het bestuur druk geweest met de invoering van de AVG. Alle leden hebben
een toestemmingsformulier (ter ondertekening) toegestuurd gekregen.
Helaas hebben we nog niet van alle leden dit formulier retour mogen ontvangen.
Jongdierendag
De jongdierendag van 6 oktober 2018 in het clubhuis van AKV te Amersfoort is prima
verlopen. Het was jammer dat er maar 57 dieren waren ingeschreven. Het bestuur had
dat graag wat meer gezien. Maar dit mocht de pret niet drukken. Er hing een gezellige
en ontspannen sfeer en er werd druk gekeuveld tussen de kooien. Na de prijsuitreiking
met een aardig prijzenpakket, bleek dat niemand met lege handen naar huis ging. Ook
de loterij met mooie prijsjes, de warme lunch en het gezellig nababbelen, maakte deze
dag tot een hoogtepunt voor de fokkers.
Digitaal clubblad
Voor het tweede jaar worden de clubbladen digitaal rondgestuurd naar de leden met een
e-mailadres. Leden die geen e-mailadres hebben, blijven het clubblad via de post
ontvangen. In de verantwoording van de financiën kunt u zien dat de portokosten
daardoor lager zijn geworden. Het afgelopen jaar zijn er 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.
Ook is er een culinaire rubriek toegevoegd. Het timbaaltje van Frits Calf. Hierin zal
Frits regelmatig zijn lekkerste kiprecepten, uiteraard met de bijpassende wijn,
publiceren.
Ledenmutaties
In dit verslagjaar zijn twee leden overleden (Ad Boks en de heer Peek), hebben een
aantal leden hun lidmaatschap opgezegd en zijn er enkele leden, die hun contributie
over 2018 nog steeds niet betaald hebben, van de lijst verwijderd. Dat betekent dat de
vereniging op dit moment 80 leden heeft. In dit clubblad vindt u de actuele ledenlijst.
Er is duidelijk een krimp te zien. Het is een landelijk gegeven waar alle verenigingen
(en niet alleen de kleindierverenigingen) mee van doen hebben. Leden stoppen
vanwege hun leeftijd en/of gezondheid en de jeugdleden blijven uit. Om de
speciaalclub toch zo interessant mogelijk te maken, organiseren we gezellige
clubdagen, wordt er een korting gegeven op de lunchkosten tijdens deze clubdagen, is
er een aantrekkelijk prijzenpakket, krijgen jeugdleden korting op hun inschrijfgeld,
zorgen we ervoor dat er voldoende rasseninformatie beschikbaar is en bemiddelen we
dieren op het gebied van vraag en aanbod. Mocht u nog meer zaken weten die
aangepakt kunnen worden, dan hoort het bestuur dat uiteraard graag van u.
Clubshow
I.v.m. het uitbreken van de vogelgriep in december 2017 mochten er voor het tweede
jaar op rij geen “veren” komen op diverse tentoonstellingen. Dit geldt helaas ook voor
de Noordshow (januari 2018). Vandaar dat er tijdens de ALV van maart 2018 geen
prijzen voor de clubshow werden uitgereikt. Om in 2018 toch de Beemsterkazen uit te
kunnen reiken werd het prijzenschema van de Noordshow gehanteerd tijdens de
jongdierendag.
De uitslagen van de diverse shows die wel door zijn gegaan en waar dieren van onze
clubrassen zijn ingezonden, zijn gepubliceerd in het clubblad van februari 2018.
De uitslagen van het tentoonstellingsseizoen 2018-2019 staan elders in dit clubblad.
Financiën
De cijfers van de financiële verantwoording zijn op de jaarvergadering beschikbaar.
Omdat de bankkosten bij de ING erg hoog werden zijn we halverwege het jaar
overgestapt naar de Regiobank. Sindsdien hebben we dus een nieuw banknummer!
Op 1 januari 2019 zijn we weer met een nieuw clubjaar begonnen.
Het bestuur wenst iedereen veel plezier met onze mooie hobby toe en wij hopen op de
jongdierendag van 12 oktober 2019 veel fraaie fokresultaten te mogen zien.

Prijswinnaars nationale en open shows van 1 oktober 2018 tot en met
1 februari 2019
Naam
inzender

Naam show

Wim
Noorloos
Martin Vink
Martin Vink

Waalwijk en
Om.
Peelhorstshow
Van Pallandt
Show
E.S.K.V.
Schijndel
E.K.S.V.
Schijndel
Oneto

Aletta Suiker
Ruud Suiker
Hendrik ter
Horst
Hendrik ter
Horst
Daan
Hendrix

Aantal
ingez.
dieren
5

Ras

Geslacht

Predicaat

Nummer
Almanak

NH Hoen

V-J

1 F (96)

3550

Uit te
keren
bedrag
€ 5,00

8
7

NH kriel
NH kriel

V-J
V-J

1 F (96)
1F (96)

3550
3550

€ 5,00
€ 5,00

9

NH Hoen

V-J

1 ZG (93)

3550

€ 5,00

5

NH kriel

V-J

1 F (96)

3550

€ 5,00

5

NH Hoen

M-J

1 ZG (95)

3550

€ 5,00

Noordshow

10

NH Hoen

V-oud

1 F (96)

3564

Noordshow

5

NH kriel

V-J

1 F (96)

3580

€ 8,00 +
Beemster
kaas
€ 8,00 +
Beemster
kaas

Noordshow
Na twee jaar van afwezigheid was de afdeling veren in januari 2019 gelukkig weer
present op de Noordshow. Door 3 inzenders (waaronder Wim Noorloos en Hendrik ter
Horst) waren er 10 Noord Hollandse Hoenders ingeschreven (3 hanen en 7 hennen).
Bij de krielen waren er 5 dieren (2 hanen en 3 hennen) ingezonden door Daan Hendrix
en René van de Kerkhof. Alle 15 dieren werden gekeurd door A. Blijenberg.
Helaas waren er geen Assendelfters ingeschreven.
Beste Noord Hollands Hoen: Kooi 1971 Hen oud 1F-96 H.J. ter Horst.
Beste Noord Hollandse kriel: Kooi 3371 Hen jong 1F-96 D. Hendrix
De andere inzenders gefeliciteerd met het mooie resultaat.
Beide kaasprijzen zullen tijdens de ALV uitgereikt worden.

De foto’s zijn gemaakt door D&W poultry pics.

Beide dieren zijn van Hendrik ter Horst.

Prijzenschema nationale en open shows 2019 – 2020
Voor beide clubrassen zowel groot als kriel
Bij 5 t/m 10 dieren:
3550 € 5,00 voor het fraaiste dier ieder ras
Bij 11 t/m 20 dieren:
3551 € 8,00 voor het fraaiste dier ieder ras
3552 € 5,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 1 na
Bij 21 of meer dieren:
3553 € 10,00 voor het fraaiste dier ieder ras
3554 € 8,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 1 na
3555 € 5,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 2 na
Prijzenschema Clubshow, ondergebracht bij de Noordshow 2020 in
de TT-Hall te Assen
Voor beide clubrassen zowel groot als kriel
Bij 5 t/m 10 dieren:
3556 € 8,00 + Beemster kaas voor het fraaiste dier ieder ras
Bij 11 t/m 20 dieren:
3557 € 10,00 + Beemster kaas voor het fraaiste dier ieder ras
3558 € 8,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 1 na
3559 € 5,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 2 na
Bij 21 of meer dieren:
3560 € 10,00 + Beemster kaas voor het fraaiste dier ieder ras
3561 € 8,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 1 na
3562 € 7,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 2 na
3563 € 5,00 voor het fraaiste dier ieder ras op 3 na
**************************************************************
De terugloop van de Assendelfters, Assendelfter krielen en Noord Hollandse
Blauwen, “wat doen we er aan”.
In het Kerstnummer heb ik de noodklok geluid. Dit heeft nogal wat reacties
veroorzaakt.
Diverse E mails en telefoontjes zijn het resultaat en vooral vraag naar dieren.
In de ledenlijst staat netjes wat onze leden houden of fokken
We weten echter niet wie actief fokker is of een liefhebber, die ze alleen voor de
gezelligheid en een lekker eitje heeft. Deze groep is echter belangrijk voor fokkers die
hun overtollige dieren willen afzetten.

Het bestuur wil daarom een enquête houden.
Bas Vingerhoed zal de Assendelfter fokkers/liefhebbers telefonisch benaderen,
daarnaast zullen Frits Calf (erelid), Aletta Suiker (voorzitter), Hendrik ter Horst
(secretaris/ penningmeester) de NH blauwe en NH kriel fokkers benaderen.
Wij hopen tijdens de Jaarvergadering (9 maart a.s.) de resultaten van de enquête te
kunnen presenteren.
Dan weten we hoe het erbij staat. Er zijn echter fokkers en liefhebbers die geen lid zijn.
Deze liefhebbers en fokkers kunnen we mogelijk aantrekken door een Face book groep
te maken waarin we onze rassen aantrekkelijker kunnen maken.
We noemen de groep b.v. “De Assendelfter en Noord-Hollandse Blauwe fokkers
groep”. Er bestaan al een aantal Kippengroepen zoals NHC en Raskippen.
Frans Assendelft, die vele jaren 3 kleurslagen fokte en showde, heeft vanwege zijn
leeftijd, gezondheid en verhuizing, veel van zijn dieren weg moeten doen.
Frans heeft de overige dieren bijna allemaal aan fokkers van onze club overgedragen.
Veelal bijna voor niets.
Dinie Lemans heeft tot onze spijt door gezondheidsproblemen moeten stoppen met
haar hobby. Zij fokte samen met haar man met succes zeker 40 Jaar goud- en zilverpel
Assendelfters.
Dinie wij hopen dat je gezondheid weer ten goede keert.
Hartelijke groeten;
Bas Vingerhoed,
namens het bestuur
Afzender:

H.J. ter Horst
Borgerweg 50
9563 TJ Ter Apelkanaal

Ledenlijst toevoegen

