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Jaarverslag 2021 Secretariaat 

 
Wederom ligt hier voor u een jaarverslag met beperkingen. Gelukkig geen persoonlijke 
beperkingen, maar voor de vereniging en haar leden een activiteitenarm jaarverslag. Gelukkig 
zijn er de Zoom en MS Teams technische middelen die diep in onze maatschappij zijn geworteld 
om met elkaar te blijven communiceren. Mogelijk niet optimaal, maar stelt ons wel in staat om 
met elkaar in groepen te communiceren. Hierdoor waren we in staat om een hybride (virtueel 
en fysiek) (B)ALV te houden en konden we op deze manier deelnemen aan de ALV van de 
Rasgroep2.  
 
De ALV bracht geen nieuwe voorzitter en secretaris. Hier was een (succesvolle) buitengewone 
ALV voor nodig waardoor we het jaar formeel konden afsluiten. En er was een fokkersoverleg 
over de Normenmatrix. Want de maatregelen van de Raad van Beheer gaan natuurlijk altijd door, 
al dan niet met consequenties voor onze vereniging. Er zijn dan ook veelvuldige contacten met 
de Raad geweest om meer duidelijkheid, en meer pasklare oplossingen te krijgen.  
 
De 1e ALV van de Raad werd fysiek gehouden, deze werd bijgewoond door de voorzitter. De 2e 
ALV van de Raad werd bijgewoond door de penningmeester. De vergadering van Rasgroep 2 was 
wel digitaal en werd door de voorzitter, namens de LHCN, bijgewoond. 
 
Onze bestuursvergaderingen hebben we, allemaal, elf overleggen, online gehouden. Dat wordt 
steeds meer normaal en het is tegelijkertijd makkelijk om heel snel een overleg te plannen, 
omdat het zonder reistijd vaak maar een uur, maximaal twee uurtjes vergt. Wat wel een gemis 
blijft zijn de persoonlijke contacten en menselijke interacties, hopelijk zal 2022 ons meer fysiek 
bij elkaar brengen. 
 
Fysiek hebben we dit jaar wel een geweldige JHD en Veteranendag mogen organiseren als LHCN 
voor haar leden. Niet alleen veel vrijwilligers waren op deze dag actief, maar meer dan 200 jonge 
Leonbergers mochten verwelkomd worden. Een hele mooie presentatie van ons geweldige ras! 
 
2021 was voor mij als secretaris een nieuwe kennismaking met onze vereniging waarbij je als 
centraal loket functioneert voor de vereniging. De inkomende postbus van mijn mailsysteem 
heeft dat mogen ervaren, veel berichten van mensen en organisaties binnen en buiten onze 
vereniging met de meest uiteenlopende zaken. Mooi om te ervaren om al die vragen (en 
antwoorden) in gezamenlijkheid te hebben kunnen afhandelen. 
 
Voor het nieuwe jaar zie ik weer volop kansen, de plannen voor wandelingen, JHD en KCM staan 
al op de agenda ingevuld. Ik hoop dat wij gezamenlijk (bestuur, leden en vrijwilligers) er een 
schitterende herinneringen van kunnen gaan maken en op de manier de COVID-19 periode 
definitief kunnen afsluiten. 


