CONCEPT Jaarverslag 2021
1. Ledenadministratie
In 2021 zijn er 132 nieuwe volwaardige leden bij gekomen, maar hebben we helaas afscheid moeten
nemen van 240 leden. 14% van de in 2020 aangemelde fokkersleden hebben zich in 2021 aangemeld
als volwaardig lid. In 2020 was dit percentage 18%. Begin oktober 2021 heeft het Bestuur aan de
erkende fokkers gemeld dat – in verband met de AVG – de verplichting op het aanmelden van
pupkopers per direct zou vervallen. Hierdoor zijn vanaf die tijd minder pupkopers door de fokker
aangemeld als fokkerslid. Het Bestuur zal dit het komende jaar ondervangen door alle pupkopers via de
fokkers een aanbod te doen om direct volledig lid te worden van de Vereniging met 50& korting op de
contributie in het eerste jaar.
Per 1 januari 2022 bestaat de BCN uit 660 volwaardige leden (met stemrecht), 88 gezinsleden (onder
de 18jr., zonder stemrecht; boven de 18jr. met stemrecht), 2 ereleden en 113 pupkopers met een
fokkerslidmaatschap (zonder stemrecht).

2. Bestuur
Het Bestuur heeft het afgelopen jaar meer dan gebruikelijk vergaderd, namelijk 15x in totaal. Daarvan
waren de volgende bijeenkomsten in person: 8/6, 29/6, 28/9 en 12/10. Vanwege de beperkingen door
Covid-19 hebben de volgende bijeenkomsten online via Zoom plaatsgevonden: 12/1, 9/2, 9/3, 13/4,
11/5, 11/8, 31/8, 14/9, 9/11, 3/12 en 16/12. Ook is het bestuur zeven volle middagen bij elkaar
gekomen in subgroepjes van verschillende samenstelling om besluitvorming rondom wijzigingen in
bestuursstukken, afspraken WBTR, AVG en juridische hulp voor te bereiden.
Het Bestuur heeft een ambitieuze planning opgesteld in de Missie & Visie 2021-2024. De Raad van
Beheer communiceerde veel met de Verenigingen ten aanzien van beleidszaken en wijzigingen rondom
de fokkerij en hun eigen Bestuur en organisatie. De doorvoering van de Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen (WBTR) legde nog eens extra de nadruk op de verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid van het Bestuur van een Vereniging.
Bij het doorlichten van alle stukken van de Vereniging constateerde het Bestuur dat deze – zoals deels
verwacht – niet meer voldeden aan de nieuwste richtlijnen en wetgeving. Het archief bleek incompleet
en de te herziene taken, richtlijnen en procedures bleken veelal samen te hangen met elkaar, de WBTR
en de richtlijnen vanuit de Raad van Beheer. Hierdoor was het voor de bestuursleden lastig om
overzicht te krijgen. De steeds veranderende omstandigheden rondom Corona waren ook een
complicerende factor in het bijeenkomen van het Bestuur, de ALV en het organiseren van activiteiten
en evenementen.
Helaas hebben drie bestuursleden (Bestuurslid Offline-Media en Bestuurslid Kynologische Activiteiten
in juni en de Voorzitter per 1 oktober) om persoonlijke redenen moeten besluiten hun functie per
direct neer te leggen. Het Bestuur heeft de functies van On- en Offline-Media weer samengevoegd tot
Media. De taken van de vertrokken bestuursleden zijn door de overige bestuursleden overgenomen. In
december zijn vacatures uitgezet op de website en in De Beagle Bode. De aftredende bestuursleden
blijven als vrijwilliger actief voor de Vereniging.
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Het Bestuur heeft het afgelopen jaar vooral gebruikt om orde op zaken te stellen, overzicht te krijgen
en de onderlinge taakverdeling en samenwerking te optimaliseren. Inmiddels is er een lijst opgesteld
van punten die moeten worden aangepakt, zijn er – met advies van de jurist van Cynophilia prioriteiten gesteld en is er overzicht in de stand van zaken op alle punten.
In eerste instantie wil het Bestuur ervoor zorgen dat de Vereniging weer voldoet aan de Nederlandse
Wet- en Regelgeving. In dit kader hebben we het stappenplan voor de WBTR gevolgd en de afspraken
daarvan conform de wet vastgelegd in de notulen van de bestuursvergadering van juni 2021. De
Algemene Verordening Gegevensbescherming (onderdeel van de Privacywet) is verder doorgevoerd.
De afspraken die voortvloeien uit de AVG en WBTR zijn opgenomen in een Bestuursreglement en zullen
ook worden meegenomen in de aanpassing van de Statuten, Huishoudelijk Reglement en overige
stukken waar dat relevant is.
Als tweede zullen de zaken rondom het fokken worden aangepakt: het Koopcontract, het
Verenigingsfokreglement (VFR) en een daaraan te koppelen dispensatieprotocol en sanctieprotocol. Er
zijn inmiddels wijzigingen in wet- en regelgeving vanuit overheid en Raad van Beheer gekomen (en in
de maak) die tot gevolg hebben dat er nog eens goed naar de omschrijvingen in de stukken rondom het
fokken moet worden gekeken. Ook moeten ze worden afgestemd op de Statuten en Huishoudelijk
Reglement van de Vereniging.
Het sanctieprotocol dat in april 2019 op de ALV is besproken, is toen niet in stemming gebracht en
aangenomen. Tevens is het Bestuur van mening dat het inhoudelijk moet worden herzien, voordat het
ter goedkeuring kan worden voorgelegd aan de ALV.
Tegen het einde van 2022/ begin 2023 zal het Bestuur voorstellen tot wijziging van de Statuten en het
Huishoudelijk Reglement aan de leden voorleggen. Dit wordt pas aan het einde van het herzien van alle
overige stukken gedaan, omdat het Bestuur alles op elkaar wil afstemmen voordat het ter goedkeuring
en ondertekening wordt voorgelegd aan de ALV, de Raad van Beheer en de notaris.
Ondanks de positieve instelling van de bestuursleden hebben zij het afgelopen jaar als overweldigend
ervaren. Bovenstaande punten kosten veel (uitzoek)tijd en het Bestuur wil dit secuur afhandelen. De
inzet is om in 2022 zoveel mogelijk de bekende activiteiten en evenementen door te laten gaan. Maar
waar het Bestuur met betrekking tot tijd en mogelijkheden in de knel komt, zal de prioriteit bij het
herzien van de structuur van de Vereniging worden gelegd. Dit kan betekenen dat activiteiten komen te
vervallen en/ of de planning in de Missie & Visie 2021-2024 ten aanzien van activiteiten en
evenementen, deels vooruit zal worden geschoven.
Het komende jaar wordt er i.p. weer iedere tweede dinsdag van de maand door het Bestuur vergaderd,
met uitzondering van de vakantiemaanden juli en augustus. Waar nodig zullen extra vergaderingen
worden ingepland. Afhankelijk van de geldende Covid-19 maatregelen en de te bespreken
onderwerpen, zullen deze vergaderingen online via Zoom of “in person” in Hoevelaken plaatsvinden.

3. Helpdesk & Herplaatsingen
Er is één vraag binnen gekomen op het emailadres van de Helpdesk welke is beantwoord.
Met betrekking tot de herplaatsingen is het wederom een rustig jaar geweest. Er was één serieuze
aanvraag voor het herplaatsen van twee Beagles. Na overleg met de fokker (Lid van de BCN) heeft zij
dit op zich genomen en hiervoor een mooie oplossing gezocht. Daarnaast waren er een handjevol
aanvragen voor herplaatsing; dit waren vooral honden met een rugzakje. Ook waren deze mensen geen
lid van de BCN, dus kon het Bestuur voor hen niets betekenen.
Per 1 januari 2022 staan er nog twee aanvragen voor een herplaatser op de wachtlijst.
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Om het aantal emailadressen voor binnenkomende berichten in te krimpen, zal het Bestuur op de ALV
van 2022 voorstellen om de emailadressen voor herplaatsingen en de helpdesk te laten vervallen en te
vervangen door het mailadres van de Secretaris.

4. Secretariaat
Bij het secretariaat komen alle berichten binnen van de Raad van Beheer, vragen van leden en soms
ook fokkers, vragen van mensen die op zoek zijn naar een pup of herplaatser en een enkele acquisitie
mail.
Dit jaar zijn er 60 aanvragen voor een Beagle pup binnen gekomen. Deze zijn allen doorverwezen naar
de websitepagina met de contact gegevens van de erkende fokkers. Wat opvalt is dat vanaf het einde
van de lockdown in mei het aantal aanvragen normaliseerde naar 3 per maand. Een paar van de
aanvragen was Engelstalig en er werd 1x gevraagd naar een Pocket Beagle en 2x naar een Beagle
Harrier. Ook zijn er 2 vragen binnen gekomen over de betrouwbaarheid van fokkers die geen lid zijn
van de Vereniging.

5. Kynologische Activiteiten
De Familiedag & Beagle Spektakel heeft het Bestuur vanwege de Corona-maatregelen helaas moeten
cancelen. In plaats hiervan is er net voor de zomer een Virtual Fun Show georganiseerd welke wederom
met veel enthousiasme door de leden werd ontvangen.
Een enkele wandel coördinator heeft een wandeling vanuit de BCN kunnen organiseren, maar de
meeste zijn helaas niet doorgegaan vanwege de geldende Covid-19 maatregelen.
Op 12 september werd de KCM gehouden in Heteren. De keurmeester was Paula Sunebring uit Zweden
en Sylvia Scherpenisse- van Beveren nam de keuring van de junior handling voor haar rekening. Ook
was het mogelijk om de op de KCM ingeschreven honden te laten aankeuren om zo een tweede
kwalificatie te behalen die verplicht is voor de fokkerij. De aankeuring werd uitgevoerd door
keurmeester Birgit Sluijter.
Zonder sponsoren, standhouders en vrijwilligers zijn deze evenementen niet mogelijk. Het Bestuur wil
daarom iedereen die een bijdrage heeft geleverd van harte bedanken!

6. Kynologische Commissie
Er zijn geen gezondheidsmeldingen binnen gekomen in 2021. Hierdoor hebben er geen bijeenkomsten
van de kynologische commissie plaats gevonden.

7. Kynologische Zaken
Er zijn 3 (B)ALV’s geweest van de Raad van Beheer. Deze zijn allen bijgewoond door een bestuurslid van
de Beagle Club. De belangrijkste items vanuit de Raad van Beheer zijn meegenomen in een nieuwe
rubriek in de Beagle Bode: “Nieuws vanuit de Raad van Beheer”.
In 2021 is het Rasgroep 4+6 Overleg opnieuw opgestart en zijn er twee (online) bijeenkomsten
geweest: 19/5 en 15/11. In het overleg komen afgevaardigden van alle rasverenigingen van de
rasgroepen 4 en 6 bij elkaar. De agendapunten van de ALV’s van de Raad van Beheer zijn doorgenomen
en er is gevraagd en ongevraagd advies aan het Bestuur van de Raad van Beheer opgesteld. Ook is er
besproken hoe de rasverenigingen binnen deze rasgroepen meer en/ of beter kunnen samenwerken.
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De bedoeling is dat vanaf nu het overleg twee tot vier keer zal plaatsvinden, afhankelijk van de ALV’s
van de Raad van Beheer en de samen op te pakken acties.
Er zijn twee fokkersbijeenkomsten geweest. Op 23 juni hebben we een bijeenkomst gehad in
Hoevenlaken bij De Haen en op 20 oktober heeft Jan Coppens een interessante lezing gegeven over
exterieur en beweging.
Er zijn het afgelopen jaar een aantal waarschuwingen naar fokkers gestuurd, vanwege het niet naleven
van het Verenigingsfokreglement (VFR). Deze zijn verzonden op basis van de afspraken zoals ze zijn
vastgelegd in het VFR en blijven gehandhaafd. Ze zullen op dit moment echter geen sanctie tot gevolg
hebben voor de betreffende fokkers. Er is één sanctie verzonden aan een fokker op basis van het niet
aangenomen – en dus ongeldige – sanctieprotocol. Het is om die reden dan ook weer ingetrokken.
Afgelopen jaar zijn er een aantal dispensatie-aanvragen gedaan door fokkers. Het Bestuur heeft zijn
best gedaan om deze – rekening houdend met de op dat moment geldende corona-maatregelen - naar
eer en geweten te beoordelen. Dit zou echter eenduidiger kunnen en vanuit de WBTR wordt ook
gevraagd om procedures vast te leggen. Dit zal daarom in 2022 worden uitgewerkt.
Doordat er met name in de eerste helft van 2021 weinig shows waren waar men zijn hond kon
kwalificeren, heeft het Bestuur op 16 mei een aankeuring georganiseerd op de mooie locatie va Frans
en Anjo in Haaren. Deze was eerder in het jaar al gepland maar moest door de toen geldende Covid-19
maatregelen tot tweemaal toe worden verzet. De brakkenclub was hier ook welkom. De keurmeesters
waren Jan Coppens en Rudy Smits. Het was een dag die soepel verliep. Via deze weg bedankt het
Bestuur opnieuw de vrijwilligers die dit mogelijk maakte.

8. Media
In 2021 zijn de pagina’s van onze website 179.023 maal bezocht. Veruit de meest bezochte pagina op
de BCN-website is die van de Erkende Fokkers (29%). Daarop volgen de Homepage (17,5%) en de
pagina’s m.b.t. Beagle Informatie (11%). De gemiddelde tijd die een bezoeker aan een bepaalde pagina
besteed is gemiddeld iets meer dan een 1 minuut (dat is iets langer dan de gemiddelde leestijd op een
website volgens google analytics). Deze cijfers zullen worden gebruikt om de nieuwe website zodanig in
te richten dat bezoekers goed worden geïnformeerd. Er kan momenteel niet op de website
geadverteerd worden! Het Bestuur moet nog besluiten of het dit op de nieuwe site wel wil. De nieuwe
website is volop in de maak en het Bestuur hoopt deze begin 2022 te presenteren.
Op 31 Dec 2021 had de BCN Facebookpagina 4056 volgers (een toename van bijna 10%). De
Facebookpagina is 51 volgers kwijtgeraakt (ruim 1% van het totaal) in 2021. De Facebookpagina wordt
goed bezocht en is een prima middel om leden te bereiken.
Facebook berichten met het grootste bereik:
1. Aankondiging van de KCM op 7 juli: 3624 mensen bereikt
2. Aankondiging “live vanuit de KCM - Best in Show” op 12 Sept: 3365 mensen bereikt
3. Bericht aan alle leden die de December Bode niet ontvangen hadden op 29 Dec: 2707
mensen bereikt.
4. In memoriam bericht Michael van Alida en Tjeerd Langhout: 2566 mensen bereikt.
5. Bericht over de corona maatregelen rondom de KCM op 2 Aug: 2434 mensen bereikt.
6. De winnaars van kleurwedstrijd en van de Virtual FUN Show hebben beide ook ruim 2000
mensen bereikt!
Omdat we leden en bezoekers zo optimaal mogelijk te helpen hebben we sinds kort een auto-reply
uitstaan voor alle Messenger berichten (gekoppeld aan de BCN Facebookpagina). Gevraagd wordt deze
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naar het secretariaat te sturen, van waaruit ze naar het desbetreffende bestuurslid kunnen worden
gestuurd.
De redactie van De Beagle Bode heeft dit jaar twee keer (online) vergaderd en er zijn mooie nieuwe
onderwerpen voor de komende edities bedacht. In 2021 was de input van leden, fokkers, columnisten
en partners genoeg om het kwartaalmagazine te vullen met leuke en informerende items. Het blijf wel
altijd een puzzel om goede schrijvers en interessante items te vinden, dus werving blijft ook komend
jaar weer hoog op de agenda staan.

9. Beagle Boetiek
2021 was wederom een moeilijk jaar voor de Beagle Boetiek, gelukkig heeft de Boetiek afgelopen jaar
wel op een evenement kunnen staan en wat was dat weer leuk!
Doordat er weinig evenementen zijn geweest, is de omzet ten opzichte van 2020 gedaald. Echter, door
goed op de uitgaven te letten, is er toch een kleine winststijging geboekt. Net als in voorgaande jaren is
het assortiment van de Beagle Boetiek vernieuwd en uitgebreid. Dit zullen de beheerders ook de
komende jaren blijven doen.
Helaas is het voor 2022 nog onduidelijk op welke evenementen de Boetiek met een stand aanwezig kan
zijn, daarom wordt ingezet op een stijging van de online verkopen. Hou de website en Facebook in de
gaten voor nieuwigheden! Tot snel in de webshop of uiteindelijk op een van de evenementen van de
Beagle Club!
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Financiële jaarverslag Penningmeester & begroting
Het jaar 2021 is met een positief saldo van € 3.612,82 afgesloten.
De volgende zaken waren o.a. van invloed op het saldo:








Niet doorgaan van de evenementen in het voorjaar door de coronapandemie
Hogere kosten Kampioenschapsclubmatch door groter uit te pakken met de prijzen en
lager inschrijfgeld te vragen.
Presentje voor alle leden bij de ledenpas
Dit jaar zien we een daling van de contributie door minder (fokkers)leden.
De Beagle Boetiek heeft meer opgebracht dan begroot
Meer opbrengsten advertenties in De Beagle Bode
Opbrengst aankeuringen

Voor 2022 is een sluitende begroting gemaakt waarbij rekening is gehouden met de afgesproken
prijsverhogingen voor het jaar 2022. Hierbij zijn ook de tarieven voor het adverteren in de Beagle
Bode verhoogd. De verwachting is dat in 2022 de reserves niet hoeven te worden aangesproken.
Het wel of niet doorgaan van onze evenementen zal wederom voor een groot gedeelte het
resultaat voor 2022 bepalen.
Het Bestuur ziet daarom de begroting voor 2022 als realistisch.
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