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PENNINGMEESTER ALBERT HENSEMA:

‘HONDEN ZIJN NIET WEG TE DENKEN
				UIT ONS DAGELIJKS LEVEN’
Het bestuur van de Raad van Beheer bestaat uit zeven deskundige
vrijwilligers, ieder met een eigen portefeuille en aandachtsgebied.
Er hangt soms een grijze waas van saaiheid om bestuurders, mede
doordat zij hun werk onzichtbaar achter de schermen doen. Als je
ze beter leert kennen, blijken bestuurders vaak helemaal geen
grijze muizen. Als bewijs daarvan deze serie artikelen, waarin de
bestuurders van de Raad van Beheer zichzelf aan u voorstellen.
Deze keer penningmeester Albert Hensema.
Wie is Albert Hensema?
‘Ik ben 61 jaar en woon in ZuidScharwoude. Ik ben getrouwd met
Tiny, heb een zoon, een dochter en
één kleinkind. In het dagelijks leven
ben ik als interim-manager werkzaam met als achtergrond financiële
dienstverlening. Van 1975 tot en
met 2010 werkte ik voor banken,
service providers, makelaardijen en
assurantiekantoren in verschillende
staf-, management- en directiefuncties. Sinds 2010 ben ik werkzaam
geweest als interim-manager in
diverse bedrijven, waaronder
zorginstellingen.’
Jij bent penningmeester.
Welke onderwerpen vallen
onder jouw portefeuille?
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‘Behalve financiën heb ik de onderwerpen Marketing Communicatie,
ICT en Stamboekhouding in mijn
portefeuille. Daarnaast ben ik contactpersoon voor Rasgroep 1 en 5.’
Wat trekt je in de functie van
penningmeester bij de Raad van
Beheer?
‘Ik hou van uitdagingen. Momenteel
zijn er belangrijke beslissingen te
nemen op het gebied van automatisering en de financiering daarvan.
Daarin kan ik een rol spelen. Gezien
mijn bankervaring sluit de functie
goed aan op mijn kennis en kunde
en ook gezien mijn managementervaring kan ik een goede bijdrage
leveren. Men zocht een positief
kritisch ingesteld bestuurslid met

kennis van financiën. Daar ben ik
graag op ingegaan. Het leek mij leuk
aan de andere kant van de tafel te
zitten en, in plaats van vragen te
stellen en het beleid te toetsen, een
tijd deel uit te maken van het
bestuur en van binnenuit een
bijdrage te leveren.’
Kun je iets meer vertellen over
jouw inspanningen in deze
functie?
‘Als penningmeester hecht ik veel
waarde aan de contacten met de
financiële commissie. Met name als
het gaat om hun op- en aanmerkingen op de jaarcijfers en de begroting, vind ik het belangrijk een open
houding te hebben en open over de
cijfers en de bijbehorende achter-
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grondinformatie te communiceren.
Het ICT-traject is van groot belang
voor de organisatie. Het bevat een
groot aantal belangrijke zaken
waarbij ik niet alleen opereer, maar
samen optrek met de ICT-commissie. Dit gebeurt zorgvuldig en met
veel inzet van de betrokken
commissieleden, waarbij zoals
gezegd open en duidelijk wordt
gecommuniceerd. Dit temeer
omdat ik hecht aan een goede
verantwoording naar de leden en
een heldere uitleg van hoe de
zaken er financieel voor staan.’
Wat is je grootste ambitie in
deze bestuursfunctie?
‘Een goed verlopend ICT-traject is
van essentieel belang voor de Raad
van Beheer en de Nederlandse

kynologie. Mijn ambitie is dan ook
om dit traject zorgvuldig voor te
bereiden, er helder en open over te
communiceren en het natuurlijk tot
een goed einde te brengen. We doen
dat met elkaar, waarbij de steun en
borging van het project door de
ICT-commissie van groot belang is.’
Heb je nog andere bestuursfuncties vervuld? Zo ja, waar
was dat?
‘Jazeker. Hiervoor was ik voorzitter
van een personeelsvereniging en
een ondernemingsraad, penningmeester van SHV de Collieclub en
voorzitter van Rasgroep 1 ‘Herdershonden en Veedrijvers’. Behalve
penningmeester van de Raad van
Beheer was ik ook nog als vicevoorzitter betrokken bij SHV de Collie-

club, voorzitter van een Rotary-club
en ben ik penningmeester bij de
Amsterdamse Vereniging Voor
Sportschutters (AVVS).’
Heb je zelf een of meer honden?
Zo ja, van welk ras en waarom
dit ras?
‘Sinds 1978 heb ik Schotse Herdershonden gehad en ermee gefokt.
Later in 1998 zijn daar Shiba’s bij
gekomen. Inmiddels hebben wij nog
acht Shiba’s waar wij af en toe een
nestje mee fokken. De teven wonen
bij ons thuis en de twee reuen bij
onze dochter.’
Wat is je binding met de kynologie en honden in het algemeen?
‘Honden vind ik nou eenmaal
heerlijk gezelschap, dat zit er al van

Albert Hensema met zijn twee Shiba-teefjes Rubii (de sesam) en Tora (de rode).
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Albert fokt af en toe een nestje. Hier zit hij in zijn boot met op zijn arm de zelf gefokte pup Koko.

jongs af aan in. Wat de kynologie
betreft ben ik altijd lid geweest – en
ben dat nog – van rasverenigingen
en kynologenverenigingen. Ik vind
het leuk om actief te zijn met de
honden, dus heb ik in de loop der
jaren allerlei trainingen met ze
gedaan. En de kynologie zit in de
familie: mijn vrouw Tiny is keurmeester van een aantal rassen in
groep 1 en groep 5. Dat is begonnen
vanuit de Collies en de Shiba’s.’
Kun je aangeven wat je goed
vindt gaan in de kynologie in
Nederland?
‘Er is een beter contact met de
overheid. De Raad van Beheer
wordt door diezelfde overheid
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gezien als aanspreekpunt voor de
kynologie in Nederland. Dat is
uiterst belangrijk voor de positie
van de kynologie – het feit dat
je door de overheid voor vol
wordt aangezien en serieus
wordt genomen.
Op het gebied van gezondheid en
welzijn vind ik met name de toename van DNA-onderzoek en de
daarmee samenhangende gezondheidsonderzoeken een positieve
ontwikkeling. Ze dragen sterk bij
aan herstel van vertrouwen in de
stamboomhond en versterken het
imago. Laten we vooral doorgaan
op deze weg, en de genenpool in
de breedste zin van het woord
niet uit het oog verliezen.’

Wat zijn voor jou verbeterpunten voor de Raad van Beheer en
de kynologie in het algemeen?
‘We moeten nog meer ons best doen
om de achterban – de leden dus –
mee te nemen in het proces naar
een beter imago van de stamboomhond. De leden zouden daarin
onderling meer eensgezind kunnen
optreden, waarbij de Raad van
Beheer de samenbindende factor is
die de stamboomhond positief
uitdraagt en zo de kynologie een
beter aanzien geeft in het maatschappelijk verkeer.’
Wat is het mooiste of meest
bijzondere dat je ooit met
honden hebt meegemaakt?
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‘Honden vind ik nou
		
eenmaal heerlijk
gezelschap, dat zit er
		al van jongs af aan in.’
‘Ik vind de geboorte van een nest
altijd weer een bijzonder moment,
vooral als alles weer goed is
gegaan en moederhond en pups
gezond zijn. De puppytijd die daar
op volgt is natuurlijk ook erg leuk.
Daarnaast maakt het showen deel

uit van onze bezigheden en daar
beleven we veel plezier aan.’
Heb je nog andere bijzondere
hobby’s waar je het over wilt
hebben?
‘Vissen! Ik ga bijna elk weekend

wel een keer vissen, met de boot
of vanaf de waterkant. Een
heerlijke, rustgevende bezigheid. Ik geniet van de natuur en
wat ik onderweg tegenkom aan
flora en fauna, zowel in Nederland als daarbuiten.’
‘Houden van honden’ is het
motto van de Raad van
Beheer. Wat betekent voor
jou houden van honden?
‘Het houden van honden is voor
ons een hobby waarbij de hond
en zijn gezondheid centraal
staan. Dat betekent in de praktijk dat honden deel uitmaken
van ons gezin en niet weg zijn te
denken uit ons dagelijks leven.’

Vissen is Alberts tweede hobby. Hier samen met kleindochter Cira, die enthousiast meehelpt.
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