
                                                           

Nieuwsbrief Kynologenclub Nijmegen maart 2022   
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Het bestuur van de KNON nodigt u hierbij uit voor de Algemene Ledenvergadering, te 
houden op vrijdag 22 april 2022, aanvang 20.00 uur, in het clubgebouw aan de Elshofweg 
10 te Nijmegen.   

Agenda:   

1. Opening   

2. Mededelingen en ingekomen stukken   

3. Notulen ALV 2021   

4. Jaarverslag 2021   

5. Financieel jaarverslag 2021   

6. Verslag kascommissie   

7. Verlening decharge voor het financiële beleid   

8. Verlening decharge bestuur voor het totale beleid   

9. Vaststellen begroting 2022 

10.  a. Conceptbegroting 2023   

       b. Contributie:  Het bestuur stelt voor 2022 een contributie verhoging voor.         

       Lid van €20,00 naar €22,50 en gezinslid van €10,00 naar €12,50 

11. Benoemen stemcommissie.   

12. Bestuursverkiezing.    

Volgens rooster zijn Dhr. Henk Hommersom en Mevr. Annette Oostervink en Mevr. Lieke Geurts 

aftredend.  Zij hebben zich herkiesbaar gesteld. Op voordracht van het bestuur is Mevr. Thessa van 

Leth verkiesbaar als bestuurslid in de functie penningmeester, en Mevr. Astrid Straaijer als vice 

voorzitter. Tegenkandidaten kunnen, conform artikel 8 van de statuten, voor de aanvang van de 

vergadering worden voorgedragen door vijf leden.    

13. Pauze   

14. Uitslag stemming bestuursverkiezing.   

15. Benoeming leden kascommissie 2022/2023   

16. Uitreiking Kampioenschap prijzen.   

17. Uitreiking jubileumspelden   

18. Rondvraag    

19. Sluiting     
   



Voorstellen kandidaten   

Voor de functie Vice-voorzitter hebben wij Astrid Straaijer gevraagd om ons te komen 
versterken. Zij stelt zich kort even voor:   
Edit: Zie de oorspronkelijke nieuwsbrief van maart 2022 die aan de leden is toegestuurd.  

Voor de functie penningmeester hebben wij Thessa Schellekens van Let gevraagd om ons 
bestuur te komen versterken. Ook zij stelt zich even kort voor:   
Edit: Zie de oorspronkelijke nieuwsbrief van maart 2022 die aan de leden is toegestuurd.  

   

Oproep voor het doorgeven van u in 2021/2022 geworden Nederlandse 

Kampioen  
Leden van onze Kynologenclub die in 2021/2022 met zijn/haar hond Nederlands Kampioen 

zijn geworden kunnen zich opgeven voor een Kampioenschapprijs.   

Hiervoor komen in aanmerking:   

- Nederlands kampioenen  

- Nederlands Veteraankampioenen   

- Nederlands Jeugdkampioenen   

Wanneer men hiervoor in aanmerking wil komen dient men een kopie van de bevestiging van 

de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland voor 14 april 2022 op te sturen naar:   
   

Secretariaat KNON   

Bonenkamp 30  

6662 RV Elst.   

secretaris@kcnijmegen.nl    

   

De Kampioenschap prijzen worden uitgereikt tijdens de Algemene Vergadering. U dient uw 

prijs wel op deze vergadering in ontvangst te nemen, er worden geen prijzen nagestuurd.   
      
   

Notulen Algemene Ledenvergadering vrijdag 25 juni 2021                    
Edit: Zie de oorspronkelijke nieuwsbrief van maart 2022 die aan de leden is toegestuurd.   
     



Uitnodiging Clubmatch zondag 19 juni 2022   

Hierbij willen wij u uitnodigen deel te nemen aan de clubmatch van K.C. Nijmegen met uw 

hond. Een unieke gelegenheid om uw hond te laten keuren door een erkende keurmeester 

en hiervan een verslag te ontvangen.   

Heeft u geen rashond, dan niet getreurd. Er zijn tijdens 

deze clubmatch ook keuringen voor stamboomloze 

honden, niet-rashonden en gecastreerde honden.   

Ook is het een leuke gelegenheid om hier met eventuele 

puppykopers af te spreken en er een soort familiedag 

van te maken. Wensen hiervoor kunnen besproken 

worden met Thessa Schellekens van Leth   

Als mooie afsluiting is er een kind/hond show waaraan 

ieder kind met een hond kan deelnemen en er voor 

iedereen een prijsje is.   

Inschrijven en verdere informatie is binnenkort mogelijk via 

een link op de website:   

www.kcnijmegen.nl  dus houd deze in de gaten.   

Nieuwe instructeurs    

Per september 2021 zijn Max Kuhnes en Joke Andrik gestart als instructeurs 

gehoorzaamheid. Joke zul je zien op de woensdagavond. Ook is zij op zaterdag actief met 

haar eigen hond bij de behendigheid. Max Kuhnes geeft les op donderdagavond.   

Per april 2022 zal het team van behendigheid versterkt worden met Sheila Wagenaar, zij 

heeft de afgelopen tijd mee gelopen om per april zelfstandig les te kunnen geven.   

Kim Verweij is instructeur in opleiding  en is op woensdagavond aanwezig bij de 

gehoorzaamheid en op donderdagavond bij de Dog Dance.   

Ben jij ook geïnteresseerd om instructeur te worden bij onze hondenvereniging? Neem 
dan contact op met Lieke Geurts.   

Gezocht vrijwilligers bar en veld onderhoud.   

Zou je af en toe beschikbaar kunnen zijn om mee te helpen achter de bar of aan het 

veldonderhoud? Heb je hart voor de club?  Dan zijn wij op zoek naar jou. Wij zoeken  

iemand die af en toe wat tijd beschikbaar heeft om mee te helpen met het onderhoud aan 

het terrein.    

Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met de secretaris.                                                   

Tel: 06-43249984  

Mail: secretaris@kcnijmegen.nl                                                                                                                                            
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