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Overlijden Raymond Berkelmans
 
Vrijdag 16 september bereikte ons helaas het droevige bericht
dat Raymond Berkelmans was overleden.

Raymond was vanaf de oprichting in 2015 tot 2017 voorzitter
van onze vereniging en ook daarna een gewaardeerd
bestuurslid.
Eind december 2020 werd er bij Raymond een tumor in de
dikke darm ontdekt met uitzaaiingen in lever en longen.
Helaas was direct duidelijk dat genezing niet meer mogelijk

was en de ziekte alleen geremd kon worden.
 
We hebben bewondering voor hoe hij en zijn vrouw Jolanda met zijn ziekte omgingen en zoveel
mogelijk probeerden te genieten van hun honden, de pups en hun tijd samen.

Wij wensen Jolanda en verdere familie veel sterkte toe om dit verlies te kunnen dragen, voor nu
en in de toekomst.
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Mededeling
Wegens medische redenen heeft onze voorzitter Anita van Bussel moeten besluiten haar functie
(vooralsnog tijdelijk) neer te leggen. Haar bestuurstaken zullen door de overige bestuursleden
worden overgenomen.
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N.B. We hebben bovenstaand bericht op 20 september op onze website geplaatst. Omdat u dit
mogelijk gemist heeft, willen we dit trieste bericht ook via deze nieuwsbrief kenbaar maken. 

Activiteiten agenda
Zaterdag 22 april 2023              (Online) Algemene Ledenvergadering  

Zondag 9 juli 2023                     Kampioenschaps Clubmatch, keurmeester Loes Mouchard

Zondag 17 september 2023      Korthaar Familiedag   

CONCEPT Verslag Algemene Ledenvergadering
Datum:         zaterdag 23 april 2022
Plaats:          Online via Google Meet
Aanvang:      12.30 uur

Aanwezig:     10 leden
Afmeldingen: Loes Mouchart, Lieke Geurts en Erna Sanders
 
1. Opening van de ALV

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
 
1. Mededelingen

Geen mededelingen voor de ALV
 
1. Notulen ALV 29 mei 2021

De notulen worden goedgekeurd
 
1. Ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken voor de ALV
 
1. Jaarverslag secretaris

Her verslag van de secretaris word goedgekeurd, daarvoor dank namens de vereniging
 
1. Financieel verslag 2021 en begroting 2022 en 2023.

De penningmeester geeft nog een toelichting op het financieel jaarverslag en de begroting. We
kunnen de toekomst met dit positief resultaat met vertrouwen tegemoet kijken. Ook hiervoor
dank namens de vereniging
 
1. Bestuursverkiezingen

Mevrouw Anita van Bussel-Tersteeg  wordt met acclamatie herkozen in het bestuur
De heer Raymond Berkelmans wordt met acclamatie herkozen in het bestuur
Mevrouw Penny de Weert is niet verkiesbaar voor een nieuwe periode in het bestuur. Het
bestuur heeft besloten dat de taken binnen het bestuur worden opgevangen. Penny hartelijk
bedankt voor je inzet van de afgelopen jaren.
 
1. Controle kascommissie

Door Toos Post en Nienke Lemkens zijn op 1 april de financiële stukken van de vereniging
beoordeeld en goedgekeurd.
De kascommissie verleent het bestuur hierbij decharge voor het afgelopen jaar.
 
1. Verkiezing kascommissie

Als reserve kascommissie lid wordt Linda v/d Kieft aangewezen. Toos Post wordt bedankt voor
haar inzet afgelopen jaar.
 
1. Bestuursvoorstellen

a. Aanpassen Fokreglement –
a. Aanpassen in het VFR – punt 2.1 zie toelichting = Blue merle x Sable moeten
nakomelingen genetisch onderzocht zijn op merle factor



Herinnering betaling contributie
Heeft u de contributie voor 2023 betaald? Als het er nog niet van
gekomen is, willen we u verzoeken dat z.s.m. te doen.
De bedragen zijn: gewoon lid € 20,00 en gezinslid € 10,00

Graag overmaken op:
IBAN-rekeningnummer:NL28 ABNA 0818 8624 16  BIC: ABNANL2A
t.n.v.:  Korthaar Collie Club "Smooth Collie Friends" 
Onder vermelding van Contributie 2023 en je naam.

Programma Kennis Tour 2023
Onderwerp  Spreker Datum Locatie 
Wegwijs voor de
(beginnende) exposant
  

Erna Upmeijer Dinsdag 14 maart Zwolle 

Update caniene herpesvirus
type 1 infecties bij de hond 
 

Hans Nauwynck 
 

Woensdag 5 april  
 Berlicum 

Heupdysplasie, elleboog-
dysplasie en andere skelet-
aandoeningen; kreupelheid,
erfelijkheid en voorkómen  
 

Herman Hazewinkel 
 

Dinsdag 16 mei  
 

Woudenberg,
Schimmel 1885 
 

Cardiologie - hart voor
honden 
 

Niek Beijerink 
 

Donderdag 15 juni 
 Berlicum 

Neuswerk en speuren 
 

Adee Schoon 
 Woensdag 21 juni Let op: online! 

Update caniene herpesvirus
type 1 infecties bij de hond 
 

Hans Nauwynck 
 

Dinsdag 5
september Let op: online! 

b. De aanwezigen gaan akkoord met dit voorstel
b. Toevoegen Fokreglement -

a. Vervangen en aanvullen in het VFR – punt 2.7 zie toelichting – Kunstmatige
Inseminatie v.w.b. natuurlijke dekking niet mogelijk, en afwezigheid van de
dekreu.  
b. De aanwezigen gaan akkoord met dit voorstel

 
1. Ledenvoorstellen

Er zijn geen ledenvoorstellen dit jaar
 
1. Rondvraag

Er zijn geen vragen voor de rondvraag
 
1.  Sluiting

De voorzitter sluit om 12.45 uur de vergadering allemaal bedankt voor jullie aanwezigheid

De Raad van Beheer Kennis Tour 2023 is van start!
Beste hondenliefhebber,

De Raad van Beheer Kennis Tour bestaat uit een serie lezingen voor hondenliefhebbers door
toonaangevende sprekers, op verschillende locaties door Nederland. Voor 2023 hebben we
weer een mooi divers programma aan sprekers en onderwerpen. Ook zijn er 2 ONLINE sessies
waarvoor je de deur niet uit hoeft! 

Wees er snel bij, want vol=vol!
 



Neuswerk en speuren 
 

Adee Schoon 
 

Woensdag 18
oktober Zwolle 

Wegwijs voor de
(beginnende) exposant   
 

Erna Upmeijer  
 

Dinsdag 14
november Woudenberg 

Kijk voor meer informatie en inschrijven op www.houdenvanhonden.nl/kennistour  

Facebook

Website

Contact
 
Contact opnemen
Voor meer informatie over de vereniging kunt contact op nemen met één van de bestuurs-
leden: 
Anita van Bussel:  voorzitter@smoothcolliefriends.nl
Andrea de Groot:  secretaris@smoothcolliefriends.nl
Miranda Hamstra: ledenadministratie@smoothcolliefriends.nl 
                              penningmeester@smoothcolliefriends.nl

Bezoek onze website  www.smoothcolliefriends.nl
 
Korthaar Collie Club “Smooth Collie Friends”
KvK nummer: 64807061
 
IBAN-rekeningnummer:NL28 ABNA 0818 8624 16   BIC: ABNANL2A
t.n.v.:  Korthaar Collie Club "Smooth Collie Friends"    

 

Deze e-mail is verstuurd aan webmaster@korthaarcollieclub.nl.• Als u geen nieuwsbrief
meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en

wijzigen. • Voor een goede ontvangst voegt u webmaster@smoothcolliefriends.nl toe aan
uw adresboek.
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