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   SECRETARIEEL JAARVERSLAG  
2021KC OSS 

 
Net als voorgaande jaren bezochten velen van u ook in 2021 diverse activiteiten, cursussen 
en trainingen. 
Aan het begin van verenigingsjaar 2021 waren ruim 190 mensen (gezins)lid van onze 
vereniging en bestond het bestuur uit de volgende personen: 
1. Meike Heijmans, secretaris; 
2. Evelien Spijk, a.i. penningmeester; 
3. Karin van Grunsven, tweede secretaris; 
4. Petra van der Sloot, bestuurslid;  
5. Linda Smits, a.i. bestuurslid; 
 
Overleg 
Dit jaar kwam het bestuur 7 keer bijeen in een bestuursvergadering (door corona vaak op 1,5 
m. en soms online). 
 
Het bestuur kon dit jaar, door de geldende coronamaatregelen, niet met de PHV om de tafel 
in december.  
Verschillende bestuursleden en instructeurs hebben aan diverse vergaderingen van Rayon 
Zuid, de Raad van Beheer (RvB) en landelijke overleggen van de wedstrijdcommissies FCI 
Obedience en Agility deelgenomen. Soms was iets afgelast of online door de 
coronamaatregelen.  
 
De instructeurs konden door geldende coronamaatregelen minder bijeenkomen in 
vergaderingen, maar dat werd online opgevangen (OB-instructeurs 3 x). 
 
Onze jaarlijkse bestuurs- en instructeursvergadering was op zondag 12 december in de 
kantine en op woensdag 15 december met de groep agility-instructeurs online, omdat zij 
zondag 12 december niet aanwezig konden zijn.  
 
De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (aanwezig waren 25 leden, inclusief bestuur) werd 
gehouden op donderdag 22 juli in Zalencentrum De Merx (op 1,5 m. door 
coronamaatregelen). 
1. Secretaris Meike Heijmans, reglementair aftredend en herkiesbaar, werd weer 

aangenomen nadat de schriftelijke stemmen geteld waren. 
2. A.i. penningmeester Evelien van Spijk werd door het bestuur voorgedragen als 

penningmeester. Nadat de schriftelijke stemmen geteld waren, werd ze aangenomen als 
penningmeester. 

3. A. i. bestuurslid Linda Smits werd door het bestuur voorgedragen als bestuurslid. Nadat de 
schriftelijke stemmen geteld waren, werd ze aangenomen als bestuurslid. 

4. Bestuurslid Petra v d Sloot, werd door het bestuur voorgedragen als voorzitter. Nadat de 
schriftelijke stemmen geteld waren, werd ze aangenomen als voorzitter. 

 
Wedstrijden 
FCI - Obedience – selectie - wedstrijd 2021: was er dit jaar helaas niet, door miscommunicatie 
bij de landelijke commissie. 
 
Cursussen 
We organiseerden ook dit jaar weer vele cursussen op kynologisch gebied. De 
gehoorzaamheids-, agility-, ring- en flyball-trainingen werden goed bezocht. 
In 2021 is soms een lesavond niet doorgegaan wegens extreme weersomstandigheden en 
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zijn er lessen uitgevallen wegens coronamaatregelen. We mochten alleen tussen 17 maart en 
29 november groepslessen op het veld geven. 
 
Voor gehoorzaamheid was er alleen een proefexamen op vrijdagavond 5 november. 
Examens waren er op zondag 18 juli, vrijdagavond 26 november (door corona) en een 
herexamen op zondag 11 december. 
Er was dit jaar geen landelijk Obedience-examen. 
  
Afsluiting agility: was er dit jaar op maandag 5 juli. Door corona mocht het niet meer op 29 
november. 
Afsluiting flyball: woensdag 7 juli en 24 november. 
Afsluiting Hoopers: we hadden in 2021 geen deelnemers bij hoopers. 
 
In de periode dat er groepslessen op het veld gegeven mochten worden was er wekelijks 
een ringtraining voor de mensen die hun hond willen voorbereiden op een 
hondententoonstelling. 
 
Onze (Kynologische) Instructeurs hebben nascholing kunnen volgen; online of in de praktijk. 
 
Overig 
De barbecue voor de zomerstop was op zaterdagavond 10 juli. 25 leden maakten er samen 
een gezellige avond van met eten en drinken. 
 
De Rabo ClubSupport maakte op 12 november bekent dat KC Oss 77 stemmen had 
gekregen en die stemmen staan voor een bedrag van: € 296. Wij bedanken onze leden daar 
hartelijk voor. 
 
Helaas ging de najaarswandeling, met opdrachten voor baas en hond, niet door omdat er 
te weinig deelnemers waren. 
De jaarlijkse bingo mocht dit jaar niet doorgaan, wegens de coronamaatregelen. Jammer 
genoeg was er voor een onlineversie niet genoeg belangstelling. 
 
Ons digitale clubblad ‘De Kynoloog’ is vier maal uitgekomen dit jaar. Redactieleden bedankt 
hiervoor! 
 
2021 is weer ten einde. 
Het zijn de medewerking en steun van velen die het mogelijk maakten om 2021 voor 
Kynologen Club Oss en omstreken een onvergetelijk jaar te maken. 
Graag willen wij langs deze weg een aantal personen en bedrijven bedanken die het ons 
mogelijk maakten dat ieder op zijn eigen manier met zijn/haar hond binnen onze vereniging 
bezig kon zijn: 
 
- sponsor Royal Canin; 
- sponsor Jean Peau, vachtverzorging; 
- sponsor Kluytmans Drukwinkel; 
- sponsor Jumbo Berghem; 
- Eloquens teksten en producties; 
- adverteerders; 
- (aspirant)instructeurs voor het verzorgen van de verschillende cursussen; 
- alle vrijwilligers die het mogelijk maakten de verschillende activiteiten vorm te geven. 
 
       Het verenigingssecretariaat 
 
 


