Toespraak Nieuwjaarsreceptie 2019 Raad van Beheer
Dit jaar tijdens de nieuwjaarsreceptie geen extra programmaonderdelen en
geen extra thema’s zoals wij de laatste jaren aan u presenteerden.
2018 was kynologisch een zeer vol en in vele opzichten bewogen jaar.
Wij vonden dat de terugblik op dit actieve kynologische jaar gepaard moest
gaan met een stukje rust en even back to basic!
2018 zat vol met activiteiten voor onze fokkers, leden en achterban.
Maandelijks doen wij verslag via onze digitale nieuwsbrief de Raadar.
Het verheugt ons echt dat vele duizenden hondenliefhebbers de Raadar lezen.
De World Dog Show in augustus was een groot event waar een team van
vrijwilligers lang en intens aan hebben gewerkt. Wij kijken terug op een mooi
event dat nationaal en internationaal geschiedenis heeft geschreven.
Een oprecht woord van dank aan alle medewerkers is hier dan ook zeker op
zijn plaats.
Dat zo’n wereldhondenevent niet alleen maar fans heeft, hebben wij ook
ervaren. De gemeente Amsterdam kwam in de zomer met een statement om
te werken aan een verbod op het houden van evenementen met dieren in de
gemeente Amsterdam. Er werd een directe koppeling gemaakt met onze WDS
en het dierenwelzijn zou daar niet goed geborgd zijn.
Dier en Recht deed daar nog wat schepjes boven op.
De Raad van Beheer heeft krachtig en feitelijk gereageerd richting de
gemeente en ook richting Dier en Recht. De media-aandacht voor een
hondenevent is nog nooit zo groot geweest als deze zomer. Gelukkig is het
onze woordvoeders gelukt om het ware verhaal te laten zien en te vertellen
achter onze passie en liefhebberij, het houden van honden.
Voor veel van onze buitenlandse gasten was het ook niet altijd gemakkelijk
om zich te voegen naar ons Nederlandse beleid op het gebied van handhaving
van dierenwelzijn en hoe wij dit in Nederland vormgeven.
Als Raad van Beheer hebben wij hier geen enkele concessie gedaan en ons
motto was: Wij zijn graag gastland, echter staan wij achter ons beleid en ook
tijdens een Wereldshow gelden de Nederlandse normen en waarden.
Met veel respect en waardering bedank ik graag ook de mensen van het
hondenwelzijnsteam en mijn directie collega’s die tijdens de show met de
handhaving waren belast. Het is zeker niet altijd gemakkelijk geweest.
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft
aangegeven vertrouwen te hebben in een goede borging van dierenwelzijn
tijdens hondenshows en is niet voornemens hondententoonstellingen te gaan
verbieden in Nederland.
De samenwerking met het Ministerie van LNV mogen wij zeker als goed
betitelen. Wij zijn het niet altijd eens, maar hebben begrip voor elkaars
standpunten en inzichten.

Vanuit goed overleg en vooral ook door hetgeen wij laten zien als landelijke
koepelorganisatie ziet het Ministerie ons als een betrouwbare en sterke partij
op het gebied van houden van honden in Nederland.
Wij zullen voortdurend aan dit vertrouwen moeten blijven werken op basis van
de activiteiten die wij samen met u ondernemen.
Wij zullen voortdurend op scherp moeten staan als het gaat om de positie van
de rashond in Nederland. Wij mogen niet te lang stilstaan bij onze successen,
want er zullen altijd organisaties zijn en ook blijven in de toekomst die de
aanval inzetten op onze honden en fokkers.
Wij lopen in de wereld voorop als het gaat om het houden van honden, de
fokkerij en alles wat daarbij komt kijken. Wij kunnen dat meetbaar maken en
nemen onze criticasters graag mee in onze wereld. Dat is volgens ons de
beste manier om te overtuigen, want wij hebben immers niets te verbergen.
De problematiek die dit jaar aan het licht kwam bij een grote fokker, hebben
wij ons dan ook zeer aangetrokken en wij hebben onze controlemaatregelen
hierop aangepast, dit alles natuurlijk binnen de ons toegestane
mogelijkheden.

Bij onze kernactiviteit, de registratie van stamboomhonden, is in het afgelopen
jaar een forse daling waargenomen. De vraag naar honden is landelijk
momenteel groter dan het aanbod.
De afgelopen jaren hebben wij de voordelen laten zien van een
stamboomhond en dit heeft zijn vruchten afgeworpen; de vraag is
toegenomen. Wij zullen onze campagne ‘Waarom een stamboomhond’ ook in
2019 continueren. Wel zullen wij ook gaan onderzoeken hoe wij nog meer grip
kunnen krijgen op onze fokkers en hun fokkerij.
Wij zullen de fokkers aanmoedigen en ondersteunen, via de rasverenigingen
en hen ook direct benaderen. Er is voldoende vraag naar zorgvuldig gefokte
pups, wij moeten ervoor zorgen dat onze fokkers blijven fokken en dat er ook
nieuwe aanwas komt van fokkers.
Onze fokkers fokken vanuit het beleid en de ondersteuning van de Raad van
Beheer, dit moet een goede waarborg zijn voor een verantwoord gefokte pup.
Momenteel loopt het klanttevredenheidsonderzoek bij onze fokkers. Het
verheugt mij dat bijna 1.000 fokkers in de eerste week van het uitsturen van
het onderzoek de enquête al hadden ingevuld.
Mede op basis van de input van onze leden en fokkers zullen wij onze
activiteiten richting onze fokkers bepalen.

Eind 2018 kwamen de deelnemers aan het Fairfok-programma bijeen hier in
Woudenberg voor de evaluatie van het traject. Omdat het programma formeel
in 2018 ten einde liep, werd geëvalueerd wat Fairfok, dat in 2014 startte,
heeft opgeleverd. Ook werd gekeken naar de toekomst, waarbij alle
deelnemers het erover eens waren dat het Fairfok-overlegplatform door moet
gaan op de ingeslagen weg.
Alle deelnemers aan deze uiterst positief verlopen sessie waren het erover
eens dat er veel is bereikt, maar ook dat er nog veel moet gebeuren. Daarom
wil men doorgaan, liefst in gezamenlijkheid met het inmiddels ontstane
overlegplatform en in de goede sfeer waarin het programma de afgelopen
jaren zijn beslag kreeg. De Raad van Beheer kan het niet alleen; we hebben
de sector, fokkers en verenigingen nodig om het Fairfok-programma te blijven
ontwikkelen. 2019 zal dus in het teken blijven staan van dit belangrijke
programma, de eindrapportage volgt later in januari.
In 2019 zullen wij nog meer richting moeten gaan geven aan het mogelijk
openstellen van onze stamboeken en hoe om te gaan met look-alikes,
outcross en niet-stamboomhonden. In het afgelopen jaar organiseerden wij
twee drukbezochte informatieavonden over deze thema’s.
Belangrijk is dat wij vanuit het zo gewenste draagvlak vanuit onze leden en
fokkers e.e.a. vormgeven. Het erkennen van een aantal nationaal erkende
rassen is goed ontvangen door de kynologie en deze rassen lopen voor 100%
mee in de dienstverlening van de Raad van Beheer.
Ook zal 2019 in het teken staan van IT4dogs.
In september 2018 is VX Company, onze bouwer-leverancier, gestart met de
bouw van ons nieuwe IT-systeem dat het huidige Darwin-systeem moet gaan
vervangen. De samenwerking met extern ingehuurde IT-professionals en de
medewerkers van de Raad van Beheer verloopt soepel. Ik heb alle vertrouwen
in een succesvolle oplevering van het nieuwe systeem medio 2020. In 2019
zult u regelmatig updates over dit project voorbij zien komen.
Na 129 edities kwam er in december een einde aan een jarenlange
samenwerking tussen de Winner tentoonstelling en de RAI. Het bestuur van
de Raad van Beheer maakt op korte termijn bekend hoe de toekomst van deze
oudste hondententoonstelling in Nederland er uit gaat zien.
Tijdens een speciale BAV dit najaar is het vernieuwde tuchtrecht niet
aangenomen door de aanwezige leden. Ruim 4 jaar is er gewerkt aan het tot
stand komen van dit gemoderniseerde en eigentijdse document.
Na vele inspraakrondes en overleg is het ons niet gelukt de aanwezige leden
te overtuigen van de vele voordelen die het vernieuwde tuchtrecht in zich
heeft. Op basis van de ontvangen feedback wordt momenteel onderzocht hoe
in de toekomst om te gaan met dit project. Wij houden u op de hoogte.

De afgelopen jaren hebben wij veel gesproken over de organisatie van de
wereldhondententoonstelling 2019 in China. Onze ALV heeft een statement
aangenomen, waarin wordt ontraden deel te nemen aan dit evenement. Om
die reden heeft het bestuur van de Raad van Beheer besloten om de
tweejaarlijkse FCI-ledenvergadering, die georganiseerd wordt in connectie met
de wereldhondententoonstelling in China, niet te bezoeken. Het bestuur van
de Raad van Beheer zal de FCI dan ook binnenkort informeren omtrent dit
besluit.
In de voorbereiding van het verzamelen van onderwerpen voor mijn
nieuwjaarstoespraak heb ik altijd een lange lijst van activiteiten en mensen
die ik persoonlijk zou willen benoemen en bedanken. Als ik daar invulling aan
zou geven, dan zou ik hier uren staan te spreken.
Via ons jaarverslag over het afgelopen jaar hopen wij vele van u en de
disciplines waar u voor staat te belichten. Heeft u belangrijke zaken te
melden, neemt u dan gerust contact op met onze afdeling communicatie.
Ik wil oprecht iedereen bedanken die in 2018 zijn steentje heeft bijgedragen
aan onze mooie hobby en passie, het houden van honden in Nederland in
welke vorm en/of hoedanigheid dan ook, een welgemeend bedankt!
Graag hef ik samen met u het glas op een heel mooi, gezond en gelukkig
2019! Proost!

