
Jaarverslag van de Shih-Tzu Club Nederland over het jaar 2019 
 
 
Algemeen 
 
In 2019 werd  het rapport ‘FOKKEN MET KORTSNUITIGE HONDEN’ gepubliceerd met 
daarin handhavingscriteria voor de fokkerij van kortsnuitige honden in Nederland en werd de 
wet in maart 2019 aangepast. Het fokken met een 18tal kortsnuitige rassen waaronder de 
Shih Tzu werd daardoor verboden. Het bestuur van de Shih Tzu Club samen met de andere 
betrokken rasverenigingen en de Raad van Beheer hebben daarop begin augustus een 
Fokbegeleidingsplan aangeboden aan de minister waardoor fokken van kortsnuiten onder 
bepaalde voorwaarden voortgang kon hebben.(Alle informatie hierover is ook terug te vinden 
op https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/fokken-met-kortsnuitige-honden/) 
In navolging daarop heeft het bestuur op 7 augustus 2019 een bijzondere Algemene 
Ledenvergadering gehouden om onze leden bij te praten over de ontwikkelingen en de 
inhoud van het fokbegeleidingsplan en goedkeuring te vragen voor de invoer van een 
convenant. De notulen van deze Algemene Ledenvergadering liggen heden ook ter 
goedkeuring bij onze leden. Helaas is in 2019 geen antwoord ontvangen van de minister op 
dit fokbegeleidingsplan. 
 
 
In de loop van het jaar besloten vier mensen hun werkzaamheden voor de Shih Tzu club 
neer te leggen; Harry Niks (bestuurslid en vice voorzitter) Minie Niks-Bakker 
(showsecretariaat en webmaster) Erik Nienhuis (bestuurslid) en Ria van der Lee 
(evenementencommissie). Tijdens de KCM in oktober waren Harry, Minie en Ria aanwezig 
en werden zijn uitgebreid bedankt voor de jarenlange inzet en in de bloemetjes gezet. 
Allemaal hartelijk dank nogmaals voor alle werkzaamheden! 
 
De redactie van het clubblad bestaande uit mevr. Weggelaar coördinatie;  en de dames Dita 
en Kelly van Hell m.b.t. de vertaling / verwerking van (buitenlandse) keurverslagen, zorgde 
ook dit jaar weer voor het verschijnen van vier goed verzorgde uitgaven. 
  
Het contact tussen bestuur en de redactie werd verzorgd door Erik Nienhuis en later door 
Pieter Burema.  
 
De evenementencommissie mocht dit jaar drie nieuwe commissie leden verwelkomen. 
Jacqueline de Boer, Rudi Bos en Hanneke Bos-Rinket kwamen het team versterken. De 
overige commissie leden bestaan uit  Arend, Henriette, Melanie en Nadine ter Bork, Bjorn 
Schuttevaar en Fred en Marion Lolkema. Samen verzorgden zij dit ook jaar op een 
uitstekende wijze een aantal evenementen. De coördinatie van de werkzaamheden werd de 
eerste helft van 2019  verricht door Harry Niks en Minie Niks-Bakker en de tweede helft van 
2019 overgenomen door Houkje van der Meer en Nadine ter Bork. Het contact tussen 
bestuur en de evenementencommissie werd verzorgd door Harry Niks en later door André 
Onwezen. 
 
De Rasinformatie werd eerst door Harry NIks en later door Jacqueline de Boer verzorgd. 
Pupinformatie werd dit jaar verzorgd door Minie Niks-Bakker en later door Jacqueline de 
Boer. 
 
Verslag aangemelde pups over 2019 &  website 
 
 
Onze website “ www.shihtzuclub.nl” werd ook dit jaar weer goed bezocht. Deze werd op 

https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/fokken-met-kortsnuitige-honden/


uitstekende wijze up-to-date gehouden door mevr. Niks-Bakker tot de zomer waarna zij haar 
taken heeft overgedragen aan Houkje van der Meer.De website werd verhuisd naar een 
andere webhost en doorstond een ddos aanval waardoor de site enkele uren niet bereikbaar 
was. 
 
Er werd 26 maal een melding gedaan voor een nest of herplaatser. 
 
Eind 2019 kende de vereniging 137 betalende leden. 
 
Het bestuur bedankt de vrijwilligers hartelijk voor alle inspanningen die zij dit jaar hebben 
verricht voor de Shih Tzu Club Nederland. We hebben als dank in 2019 een lunch 
aangeboden aan alle vrijwilligers voorafgaand aan de ALV.  
 
 
Financieel. 
Voor de gegevens van het financieel boekjaar 2019 verwijs ik u graag naar de stukken die ter 
beschikking zullen worden gesteld tijdens de Ledenvergadering op 23-02-2020.  
 
 
Clubdag. 
Op zondag 28 april 2019 organiseerde de evenementencommissie voor de zeventiende maal 
de Clubdag in sporthal “de Tienvoet” te Heinenoord. De keuringen werden verricht door John 
Wauben.  
“Shih-Tzu Reu van het jaar 2019” werd ”Ned.Kamp. Zwah-Ber-Juh van Gremley’s Home” van 
Minie Niks-Bakker. “Shih Tzu Teef van het jaar 2019” werd "Ned. Kamp. Anastasia NJK’16 
BWJNL’16 ” van Joke Dunk. 
Bij de puppen werd de reu " Rossvale Chasing the Sun" van de familie Ter Bork  de 
“Shih-Tzu pup van het jaar 2019”; bij de teven werd "Binkie’s Victoria ” van Dirk Jansen “Shih 
Tzu pup van het jaar 2019”.  Ook was er 1 nakomelingengroep te bewonderen en was er 
voor het eerst een toeristenklasse. Ook was er een kampioenenparade waarin 11 honden 
deelnamen die in 2018 kampioen geworden waren. 
 
 
 
Algemene Ledenvergadering. 
Op 23 februari  werd in Wijchen de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Deze 
vergadering werd bijgewoond door 17 leden. 
 
Tijdens deze vergadering werd de “Oranje Manege Fokkersprijs 2018 ” voor de beste 
zelfgefokte reu Wyomesh van Pinosword aan Mevr. Greet Onwezen en voor de beste 
zelfgefokte  teef Cenna May from Hearmean aan Mevr. Henriette ter Bork- Eshuis. 
. 
 
De prijs voor de “Beste showhond van het jaar 2018” werd door de voorzitter uitgereikt aan 
Mevr. Dita van Hell voor haar reu Zimba Han v. Buruf en Mevr. Minie Niks voor haar teef 
Zamira Ho v. Buruf van Harry en Minie Niks. Bijzonder want dit zijn broer en zus. 
 
 
Belangrijkste besluit van deze ledenvergadering was: 
 

- de herverkiezing van Houkje van der Meer als secretaris. 
 
 



 
 
Tevens was er een extra algemene ledenvergadering op 7 augustus 2019, deze vergadering 
werd bijgewoond door 26 leden. Tijdens deze vergadering wordt uitgebreid stilgestaan bij de 
gevolgen van het besluit “fokken met kortsnuiten”en het fokbegeleidingsplan. 
 
Belangrijkste besluit van deze ledenvergadering was: 
 
- instemming met het fokbegeleidingsplan 
- Mandaat aan het bestuur voor het afsluiten van een convenant met de Raad van 
Beheer 
 
 
Kampioensclubmatch 27 oktober 2019. 
Er waren 56 Shih-Tzu ingeschreven voor dit evenement, welke werd gehouden in sporthal en 
cultureel centrum de Tienvoet te Heinenoord. De keuringen werden verricht door dhr. Rony 
Doedijns. 
 
Beste Reu,  Beste van het Ras, Beste Veteraan, Beste Zelfgefokte Hond en “Clubwinnaar 
2019” werd Ned. Kamp.Bodani Thi-Mor Yung Chi v Sji San Ling van Gitty Weggelaar.  
Beste teef werd “ Binkies Victoria NJK’19” van Dirk Jansen. 
 
De verdere uitslagen: 
De eerste plaats in de Jongste Puppyklas reuen ging naar “Enzo v. Pinosworld” van Greet 
Onwezen.  De eerste plaats in de Jongste Puppyklas teven en titel van Beste Jongste Puppy 
ging naar “Esmeralda v Pinosworld” van Greet Onwezen. 
De eerste plaats in de puppyklas Teven en titel van Beste Pup ging naar “Gaby a Little 
Miracle of Tibet” van Dita van Hell. De eerste plaats in de puppyklas reuen ging naar ”Ziams 
Flying Dutchman” van Houkje van der Meer. 
 
 
Bestuurssamenstelling eind 2019 en de taakverdeling: 
Voorzitter: Pieter Burema  
Hij coördineert de bestuurstaken en is contactpersoon voor de redactie van het clubblad. 
Penningmeester: mevr. Helmi Wetzels  
Zij beheert de financiën en voert de financiële boekhouding en de ledenadministratie. 
Secretaris: Houkje van der Meer 
Zij beheert de ingaande/uitgaande correspondentie en notuleert, is webmaster en is 
showsecretaris. 
Algemeen bestuurslid: André Onwezen 
Tweede Penningmeester en stuurt de evenementencommissie aan 
Algemeen Bestuurslid: Arend Ter Bork 
Tweede Secretaris 
Commissaris ras- en pupinformatie en herplaatsers: Jacqueline de Boer  
 
 
Het bestuur vergaderde in 2019 vijf keer. 
 
Houkje van der Meer, 
secretaris  
  



 
 
 
 


