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Jaarverslag 2021 Ledenadministratie 

 
Op 1 januari 2021 bedroeg het ledenaantal 490. Het aantal leden is in 2021 met 53 toegenomen; 
2022 start derhalve met 543 leden. 
 
Gedurende 2021 werden 76 nieuwe leden ingeschreven en hebben 21 leden hun lidmaatschap 
opgezegd.  
 
De ledenadministratie wordt in nauwe samenwerking met de Penningmeester gevoerd. In 
februari hebben 51 leden een betalingsherinnering gekregen en in maart nog eens 14 leden een 
aanmaning. Uiteindelijk hebben 2 leden de contributie nooit betaald. Deze 2 leden hebben in 
april een opzeggingsbrief gekregen. 
 

 
 

Onderstaande grafiek toont het ledenverloop over de jaren heen. 

 

 

Hoofd

leden

Gezins

leden

Ere

leden Totaal

Beginstand per 1-1 458 30 2 490

Opgezegd door LHCN -2 0 -2

Opzegd door lid -20 -1 -21

Nieuwe leden 74 2 76

Ledenverloop 52 1 0 53

Eindstand per 31-12 510 31 2 543

2021Leden



 

Nieuwe leden ontvangen binnen een paar dagen na aanmelding een bevestiging van de 
ledenadministratie en vervolgens een factuur van de penningmeester. Opzeggingen worden 
altijd bevestigd. Inschrijf- en opzeggingsgegevens worden gearchiveerd in het digitale archief 
van e-boekhouden. 
 
Om nieuwe leden te werven zijn folders gemaakt. Deze folders zijn samen met een exemplaar 
van de Leonvaria (indien voorradig) onderdeel van de puppypakketten. Tevens krijgen pupkopers 
de mogelijkheid om aspirant-lid te worden. Aspirant-leden krijgen 3x gratis een Leonvaria 
toegestuurd. Na afloop van die periode krijgen ze een e-mail om de LHCN nogmaals onder de 
aandacht te brengen met een link naar het online inschrijfformulier. Dit heeft meerdere nieuwe 
leden opgeleverd. 
 
De folder is met een begeleidende brief ook naar niet-leden gestuurd die hebben deelgenomen 
aan de Jonge Hondendag. Ook dit heeft een aantal nieuwe leden opgeleverd. 
 
Voor hoofdleden zijn er drie soorten lidmaatschappen. Het standaard lidmaatschap met een 
gedrukte Leonvaria kost €36 per jaar. Er kan gekozen worden voor een lidmaatschap met een 
digitale Leonvaria. Hiervoor betaalt men €30 in plaats van €36. Leden in het buitenland die een 
gedrukte Leonvaria willen blijven ontvangen betalen hiervoor €51 per jaar. Dit in verband met 
de hoge verzendkosten die we moeten maken voor post naar het buitenland. Gezinsleden 
betalen €18 per jaar. 
 
Per 1 januari 2022 zijn de soorten lidmaatschappen als volgt verdeeld: 
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