Opzet van de HCN
ter toelichting op de
Algemene Vergadering
Datum 20 oktober 2018
Tijd
inloop vanaf 13.30 uur / aanvang 14.00 uur
Locatie KC Gooi & Eemland
Sportpark Berestein
Kininelaantje 10
12126 BZ HILVERSUM
Beste leden, beste HCN-vrienden,
Op agenda van de (ingelaste) Algemene Vergadering op zaterdag 20 oktober aanstaande staat de
invulling van de bestuurlijke en niet bestuurlijke capaciteit centraal. Op onze oproep voor deze
vergadering ontvingen wij inmiddels meerdere positie reacties. Ter verdere voorbereiding op onze
bijeenkomst treft u onderstaand de opzet aan van onze vereniging en de posities die nog invulling
vragen (of binnenkort invulling vragen). Wij hopen hiermee u alvast een zo’n goed mogelijk beeld te
schetsen van de opzet van de HCN. Uiteraard lichten wij een en ander tijdens de bijeenkomst toe.

De opzet van de HCN kent een aantal uitgangspunten, te weten:
 Een bestuur van 7 leden en commissies(afgekort: cie) voor een aantal kerntaken
 Elke cie kent een afvaardiging van het bestuur, met uitzondering van de cie Kascontrole
 Elke cie kent een back-up om wegvallen van kennis / capaciteit te voorkomen.
Cie Kascontrole (2):
Kerntaken: Controle van de financiën en rapporteren aan de AV.
 Invulling conform AV 14 april 2018
 De heer André Gillissen
 De heer Jan ten Haaft
Cie Buitenland / IHF (> 3):
Kerntaken: Afvaardiging naar het IHF, aanspreekpunt voor alle fok-gerelateerde aspecten, visie op en
inbreng over de rasstandaard, bijhouden statistieken over de fokkerij, gezondheid en gedrag.
 Deelnemer vanuit bestuur
Vacant
 Mevrouw Angelika Balk
 Mevrouw Karin Goederaad
 Deelnemer inzake uitbreiding/opvolging
Vacant

Cie Fok (> 5):
Kerntaken: Het (actief) selecteren van passende fok-combinaties. Kennisbank. Aanspreekpunt voor
fokkers. Uitvoeren van nestcontroles.
Nauwe samenwerking met Cie IHF.
 Deelnemer vanuit bestuur
Ietje Froma (vacant)
 Mevrouw Karin Goederaad
 Mevrouw Margot Smit
 Mevrouw Elly Winkelman
 Deelnemer inzake opvolging
Vacant
 Deelnemer inzake uitbreiding/opvolging
Vacant
Cie Gedrag (> 3):
Kerntaken: Het organiseren van de JHD en MAG. Vanuit gedrag het bijhouden en analyseren van
gedrags- en karakterontwikkelingen. Nauwe samenwerking met Cie IHF. Vraagbaak omtrent honden
met gedragsproblemen en het (actief) ondersteunen en/of begeleiden hiervan.
 Deelnemer vanuit het bestuur
Vacant
 Deelnemer inzake uitbreiding/opvolging
Vacant
Organisatie van JHD/MAG
 De heer Ton Benschop
 Vrijwilligers JHD/MAG (>)
Steunpunt Gedrag en Training (>?):
Met betrekking tot specifieke vragen rondom gedrag en herplaatsing heeft mevrouw Angelika Balk
aangegeven hiervoor aanspreekpunt te willen zijn maar geen zitting heeft in de Cie Gedrag.
Cie Evenementen (> 7)
Kerntaken: Organisatie van activiteiten en evenementen waaronder één verplicht evenement, te
weten een jaarlijkse KCM.
 Deelnemer vanuit bestuur
Cees van de Loo
 Deelnemer inzake opvolging
Vacant
 Deelnemer inzake opvolging
Vacant
 Deelnemer inzake opvolging
Vacant
 Deelnemer inzake opvolging
Vacant
 Deelnemer inzake opvolging
Vacant
 Deelnemer inzake opvolging
Vacant
Cie HWT / Website / ICT (> 3):
Kerntaken: Communicatiekanaal voor de leden van de HCN waaronder het verzorgen van het
clubblad “Hovawartaal” (in basis 4 maal per jaar). Werving van adverteerders HWT. Het ontwikkelen
en beheren van de website van de HCN alsook overige communicatie via social media. Beheer van
ZooEasy en overige (buitenlandse) databases t.b.v. Cie Fok.
 Deelnemer vanuit bestuur / redactie HCN
Jaap Smit
 Websitebeheerder
Arend Froma
 Deelnemer inzake uitbreiding/opvolging
Vacant
 Deelnemer inzake uitbreiding/opvolging
Vacant

Cie Beheer goederen / winkeltje :
 Nog niet nader omschreven maar het lijkt goed wanneer (1 of meer) mensen binnen de HCN
de taak op zich willen nemen om de eigendommen van de HCN te willen beheren. “Het
Winkeltje” wordt op dit moment beheert door mevrouw Heide Visser.
Bestuur (7):
 Voorzitter
 Secretaris
 Penningmeester
 Fok / Gedrag
 HWT / Website
 Evenementen
 Algemeen

Michiel Roholl
Maarten Boers
Ietje
Jaap Smit
Cees van de Loo

Vacant
Vacant
Vacant
Vacant

Vacant

Nadere omschrijving/toelichting van de activiteiten van het bestuur:
 Algemeen:
o Alle leden binnen het bestuur dragen (al dan niet na onderlinge afstemming) actief
bij aan de ontwikkeling en het promoten van de vereniging en de bijbehorende
besluitvorming.
 Voorzitter (gemiddeld 4 uur/week):
o Algemeen aanspreekpunt voor de leden van de HCN. Vanuit de HCN contactpersoon
voor RvB en de daaraan verbonden activiteiten. Stuurt op een gezamenlijk visie van
de HCN op het gebied van fok-en gedrag, activiteiten en de ontwikkeling van de HCN.
Aanspreekpunt voor de overige Hovawart-verenigingen.
 Secretaris (gemiddeld 4 uur/week):
o Registreert, documenteert en structureert de binnen de HCN beschikbare informatie
o Notulist van overleg van het bestuur
o Aanspreek voor Raad van Beheer
 Penningmeester/ledenadministratie (gemiddeld 4 uur/week):
o Heeft enige kennis/affiniteit met administratie
o Verzorgen van de financiën (software eCaptian) van de vereniging en de
ledenadministratie waaronder:
o Betaling/boeking van declaraties, rekeningen via internet bankieren
o Innen van contributies lidmaatschap en betalingen voor deelname aan activiteiten
van de HCN zoals KCM ed.
o Opstellen van jaarcijfers en begroting inclusief financieel verslag
o Het bewaken van de begroting / budgetposten.
 Fok / Gedrag:
o Zie omschrijving Cie Fok / Cie Gedrag
 HWT / Website
o Zie omschrijving Cie
 Evenementen
o Zie omschrijving Cie

Cie (> 3)

Cie (> 3)

REDACTIE /
WEBSITE / ICT

BUITENLAND
IHF

Cie (> 7)
EVENEMENTEN

Cie (> 5)

Cie (> 2)

FOK

KAS /
FINANCIËN

Cie
GEDRAG /
Steunpunt
herplaatsing

Cie

Bestuur (7)
HCN

BEHEER
GOEDEREN /
Winkeltje
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