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Nieuwsbrief maart 2017
SIN heeft een nieuw alarmnummer: 06-11455663
Op 20 november 2016 is Belinda Gerrits geslaagd voor het examen keurmeester puin.
De inzettest van HDC Riessen op 26 november 2016 is een groot succes geworden. Er hebben in
totaal 8 groepen deelgenomen, waarvan er 2 bij de SIN zijn aangesloten. Ook was een team van de
Landelijke Eenheid aanwezig. De opdrachten waren zeer gevarieerd en realistisch, alle aspecten
van de praktijk kwamen aan de orde. Een prima dag om te zien waar je staat met je hond.
Het geheel was heel goed georganiseerd en verdient zeker herhaling.
De agenda voor 2017 ziet er als volgt uit:
20 en 21 mei 2017: voorjaarsexamens.
17 en 18 juni 2017: Gezamenlijke training voor SIN gecertificeerde teams (GT) vlakte en water.
23 juni 2017: Algemene Vergadering SIN.
11 en 12 november 2017: najaarsexamens
De regels voor de inschrijving voor examens zijn aangepast en zijn te vinden op de website :
http://rescuedogs.nl/Sin-examens.php

De regels voor puinexamens zijn ook aangepast. Een puinexamen gaat alleen door als er minstens
3 kandidaten aangemeld zijn. Er zal in ieder geval één puinexamen per jaar gehouden worden, ook
als er dan minder dan 3 kandidaten zijn.
Tom Hendrikse heeft aangegeven niet meer beschikbaar te zijn als keurmeester vlakte. De
opleiding tot keurmeester puin heeft Tom voortijdig afgebroken.
Jan Bogers is gestopt als algemeen keurmeester.
Om er voor te zorgen dat mensen die tijdens examens als slachtoffer fungeren zich hierop goed
kunnen voorbereiden en weten wat er van hen verwacht wordt komt er op korte termijn een
“Instructie voor slachtoffers tijdens SIN vlakte- en SIN puinexamens” op de website.
De Stichting IRG heeft besloten uit de SIN te stappen. Hiermee verliezen wij twee leden van de
INCO.
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Het bestuur is bezig met de professionalisering van inzetcoördinatie en -organisatie. In dat kader is
inmiddels een protocol alarmtelefoon, een formulier vermiste personen, een inzet-urgentie
checklist en een inzetprotocol ontwikkeld en vastgesteld.
Er komen vacatures voor het inzetcontact (bemensing alarmtelefoon), de inzetcoördinator en
keurmeesters. Binnenkort zullen de functie-eisen en competentieprofielen bekend worden
gemaakt, waarna geïnteresseerden zich bij het bestuur kunnen melden.
Er is een opleidingsprotocol vastgesteld voor keurmeesters dat binnenkort op de website is in te
zien.
Tot de vacatures zijn ingevuld draagt het bestuur zorg voor het inzetcontact (bemensing
alarmtelefoon) en de inzetcoördinatie.
Per 1 maart 2017 zijn de algemene examenbepalingen en het examenreglement waterzoeken
aangepast. Zie binnenkort de website voor de tekst.
Het terrein in Wesel (Duitsland) is op woensdagen niet meer beschikbaar voor trainingen voor het
overheidsexamen . Trainen is op andere dagen in overleg mogelijk. De kosten hiervoor bedragen
€ 150 per dag.
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