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ACTIVITEITENVERSLAG 2021  
 
 
De activiteiten van de vereniging zijn 2021 behoorlijk beperkt door de coronacrisis. Er waren  
daarom geen ledenactiviteiten, zoals wandelingen en funcoursings.  
 
Toch voerden het bestuur en het bemiddelingsteam wel de normale kerntaken uit.  We zien 
al een aantal jaren het aantal aangeboden honden langzaam maar zeker minder worden en 
dat was in 2021 niet anders. In totaal werden 15 honden ter bemiddeling aangeboden. Aan 
het eind van jaar zoeken nog vier van deze honden  
 
Die teruggang is vooral het gevolg van veel Facebookgroepjes die herplaatsingen 
organiseren, maar ook willen veel eigenaren van rashonden, waar ze in bijna alle gevallen 
veel geld voor hebben betaald, iets daarvan terugzien en zij zetten hun hond meestal te 
koop op Marktplaats.  
 
Er werden twee losloopwandelingen op het strand van Monster georganiseerd. 
In 2021 verschenen twee edities van de nieuwsbrief van de vereniging, Windkracht 26 en 27. 
Deze zijn gearchiveerd op de website en toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is.  
Aan de Duitse leden werd een verkorte versie in het Duits verzonden.  
 
Het bestuur vergaderde relatief weinig in het afgelopen jaar, maar was wel regelmatig met 
elkaar in contact op digitale wijze. Het bemiddelingsteam had in het kader van het vervoer 
van het naar een opvanggezin, het bespreken van potentiële nieuwe eigenaren en de 
kennismakingsbijeenkomsten met de nieuwe eigenaren vrijwel dagelijks contact met elkaar 
via Whatsapp en telefoon.   
 
De Algemene Ledenvergadering vond digitaal plaats op 27 november 2021 en werd, zoals 
gebruikelijk, door een klein aantal geëngageerde leden bezocht.  
 
 
 
 
 


