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NIEUWSBRIEF MAART 2015 

In vervolg op de vergadering van 23 januari 2015 willen we alle aangesloten groepen door middel van 
deze nieuwsbrief informeren over de wijzigingen en aanvullingen die tot stand gebracht zijn. 

Bestuur. 
Het bestuur is aangevuld met Monique Andringa, van RHCN die een algemene functie gaat vervullen. 
Voor de volgende bestuursvergadering wordt Robert Rieken van ESARDogs uitgenodigd. 

De INCO (inzetcommissie) is uitgebreid met Lucy Mons. 
Er is een beleidsplan opgesteld waar het bestuur mee aan de slag gaat. 

De SELCO (selectiecommissie) heeft er twee kandidaat keurmeesters bij in de personen van Belinda 
Gerrits en Tom Hendrikse. Zij zullen met ingang van de voorjaarsexamens met de keurmeesters 
meelopen. 

In verband met het samen vallen van enkele evenementen zijn nieuwe data vastgesteld voor de 
voorjaarsexamens en de APK. De volledige lijst: 
Voorjaarsexamens: 6 en 7 juni 2015 
APK: 20 en 21 juni 2015 
Bijeenkomst alle aangesloten groepen: vrijdag 26 juni 2015 
Najaarsexamens: 21 en 22 november 2015 

Alle gecertificeerde teams krijgen bericht over de komende APK op 20 en 21 juni 2015. Deelname is 
verplicht om te voldoen aan de eis van een jaarlijkse ijking van de conditie van hond en geleider. 

Het bestuur heeft besloten dat gecertificeerde teams vrij zijn om deel te nemen aan IRO 
evenementen als wedstrijden, examens en trainingen in naam van de SIN. Wel is er een 
meldingsplicht vooraf aan het bestuur.  
Ingeval niet-gecertificeerde teams onder de vlag van de SIN aan een evenement deel willen nemen, 
kan dit uitsluitend in overleg met het bestuur. 

De volgende bestuursvergadering is gepland op 24 april 2015. Vragen of opmerkingen graag ruim 
vóór die datum indienen. 
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