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Of het nu elkaar na doen is.
En of “deze” het een prima initiatief vindt, of “gene” juist weer niet.
We kunnen er niet omheen “De Nieuwsbrief” U vindt ze dagelijks in uw mailbox en kritisch zoals u bent, kunt en zult u zelf wel bepalen welke nieuwsbrieven u leest of welke u meteen in de prullenbak gooit.
Met deze wetenschap in het achterhoofd vonden wij het best wel dubieus om
een nieuwsbrief te starten. Maar zoals altijd zitten er aan elke zaak twee kanten. Parallel aan het gegeven dat er zoveel nieuwsbrieven zijn, is de enorme
behoefte van mensen aan informatie. Maar zij willen die informatie steeds
meer thuisbezorgd hebben en willen er niet achteraan hoeven.
Tegelijkertijd bestaat er bij het Provinciaal Bestuur ook de behoefte de communicatie met de
leden te verbeteren en zinvolle en “up to date” informatie te verstrekken. In de eerste plaats hebben wij daarvoor natuurlijk onze website. Maar zoals vermeld in de eerste alinea van dit bericht
is voor velen het zoeken naar, en inloggen op de site kennelijk al een straat te ver. Daarom ontgaat toch aan velen direct belanghebbende de informatie of uitnodigingen verslagen en regels
die op de site vermeld staan.
Mede daarom hebben wij besloten om naast de site, een nieuwsbrief op te stellen waarin alle
belangrijke zaken en waarvan wij vinden dat u dat moet weten, nog eens herhaald worden. Maar
dat is het niet alleen. Wij willen dichter bij de (alle) leden staan en wij willen dat we ook een
klankbord en schakel kunnen zijn tussen de kringgroepen.
Als de nieuwsbrief daar bij kan helpen is dat een goede
zaak. Omdat de nieuwsbrief een samenvatting is van al
hetgeen de afgelopen periode is gepasseerd en zo als het
ware een vraagbaak wordt. Durfden wij de stap toch aan
om te starten met deze nieuwsbrief. De bedoeling is dat
deze 3x per jaar of vaker als daar aanleiding toe is uitkomt. Wij hopen in elk geval dat deze nieuwsbrief bij u valt
onder de categorie “zeker lezen” voordat hij in de prullenbak verdwijnt.
U veel leesplezier toewensend,
Provinciaal bestuur V.D.H. Brabant.

 14-15 april PAK Schijndel
 6 mei Jonde Hondendag
Etten-Leur
 3 juni CM de Plantage
 Kijk voor de overige data
op blz. 5

Vacature comm. Africhting
Helaas moeten wij u vertellen dat Anja van der Meijden
om haar moverende redenen
haar functie heeft beëindigd.
Anja zal demissionair zijn tot
aan de voorjaarsvergadering,
en zal de lopende zaken
afhandelen. Zoals hond van
het jaar, het jaarverslag africhting, ook de pak-

werkerscursus zal zij afwerken. De brief waarin Anja
opzegt wordt door ons bij de
agenda van de algemene
vergadering op de website
geplaatst. Wij hebben begrip
voor de brief van Anja en de
situatie waarin zij zich bevindt.

Wij roepen bij dezen de leden op om zich kandidaat te
stellen of kandidaten te zoeken voor deze belangrijke
functie.
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Uitnodiging Algemene voorjaarsvergadering
Het provinciaal bestuur van de afdeling
Noord Brabant
Nodigt u uit tot het bijwonen van de

Voorjaarsvergadering
Op 5 maart a.s.
Aanvang: 20:00 uur
Plaats: Pelgrimshoeve aan de Pelgrimsweg 27, 5018 EL Tilburg

VDH Kgr. Schijndel
organiseert op 14-15
april 2012 het PAK
van Noord Brabant.

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen/uitgaande stukken
4. Notulen Najaarsvergadering 7 nov. 2011
5. Jaarverslagen Secretaris
6. Kynologie en huldiging hond van het jaar Kynologie 2011
7. Africhting en huldiging hond van het jaar Africhting 2011 en hond van jet jaar Behendigheid
2011
8. Financieel jaarverslag en Kascontrole commissie
9. Benoeming kascontrole commissie
10. Verslag van de Algemene Vergadering 26 november 2011
11. Pauze
12. Bestuursverkiezing
a) Aftredend en niet herkiesbaar Commissaris Africhting Anja v.d. Meijden (vacature)
b) Aftredend en herkiesbaar Marianne Bakker-Snijders
c) Verkiezing afgevaardigde voor de AV , aftredend en herkiesbaar Loes Haan
13. Voorstellen voor de algemene Vergadering 27 november 2012, voorstellen moeten voor 15
juli 2012 ingediend zijn bij de secretaris van het afdelingsbestuur.
14. Evenementen in 2012, evenementen aanvraag voor 2013
15. Rondvraag
16. Sluiting
Notulen en verslagen graag vanaf onze website downloaden en zelf afdrukken.
Raadplaag de website voor de actuele agenda.
Kandidaten voor de bij punt 12 genoemde functie dienen uiterlijk 48 uur voor de vergadering
binnen te zijn bij de secretaris. (zie artikel G van het Huishoudelijk Reglement van de VDH)
Toegang tot deze vergadering hebben VDH leden op vertoon van een geldige VDH lidmaatschapskaart van 2012.
VDH afdeling Noord Brabant,
Secretaris: M. Bakker-Snijders
Adres: Tweelingenlaan 55, 5694 VD Breugel
Telefoon: 06 53629048
Email: secretaris@vdhbrabant.nl

Belangrijk voor de Kringgroepbesturen
U moet (statutair verplicht) uw jaarverslag en ledenlijst zoals de situatie op 31-12-2011 was,
in dienen via het provinciaal bestuur. Om het u gemakkelijk te maken heeft de VDH daarvoor
een model op de VDH site geplaatst. (service download). In vullen downloaden en dan verzenden
naar het:
Provinciaal bestuur,
p/a Tweelingenlaan
55 5694 VD Breugel.
Graag ontvangen wij uw verslag voor 31 maart 2012.
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Presentatie over FCI- IPO examenreglement groot succes.
Meer dan 150 leden hebben deze presentatie bijgewoond.
Zoals eerder vermeld zou het provinciaal bestuur een informatieronde houden over het nieuwe
programma.
Niet alleen omdat er toch wat veranderingen inzitten, maar zeker ook omdat het nog niet echt
leeft. Men heeft het er wel over maar oefent nog nauwelijks. Wellicht komt dat ook omdat de
informatie over het programma en de uitwerking
daarvan officieel nog moet komen. Inmiddels is het
examen seizoen alweer gestart gaat de 1e wedstrijd
al van start, terwijl de keurmeesters nog geen richtlijnen hebben ontvangen.
Het provinciaal bestuur heeft de informatie die op het
FCI seminar over het IPO examenreglement 2012, en
de informatie welke door de CBA van De VDH in het
seminar met de afdelingen is verstrekt, samengevoegd.
In drie sessies verdeeld over de provincie hebben
ruim 150 leden deze presentatie bijgewoond. Helaas
was van 1 kringgroep geen vertegenwoordiging aanwezig. Daar stond tegenover dat er wel belangstelling was van onze sportvrienden uit de N.B.G. en natuurlijk waren zij ook van harte welkom.
Goede dialoog.
Het was zeker geen een richting verkeer of monoloog,. In alle drie de locaties was er een zeer
aandachtig publiek dat ook kritische vragen stelden over enkele passages in de Nederlandse
vertaling. Vooral benieuwd was men hoe de keurmeesters zouden omgaan met de
“Overgangsfase “ maar ook of wij nu nog steeds op een eiland blijven zitten voor wat betreft de
uitvoering van het pakwerk.

VDH Kgr. De Plantage
organiseert op 3 juni
de provinciale
clubmatch van Noord
Brabant

Wordt het nu echt één reglement?
Ondanks dat de uitvoering van het pakwerk heel duidelijk beschreven staat in het reglement.
Wijkt alleen het Nederlandse pakwerk sterk af. Wordt het niet hoog tijd dat onze pakwerker cursussen worden aangepast? Maar ook wil men overduidelijk dat het reglement onverkort en in zijn
geheel, inclusief de interpretatie van de opstellers (de FCI), wordt overgenomen en er weer geen
“eigen” typisch Nederlandse uitwerking komt. Een vertaling moet letterlijk zijn en niet Een eigen
verhaal.
Er werden een aantal vragen geformuleerd en Dhr. van Oirschot zal deze voorleggen aan de CWH
om deze bespreekbaar te maken op de komende keurmeesters vergadering.
Dhr. van Oirschot stelde dat de Nederlandse vertaling over het allergrootste deel toch wel in orde
was maar dat op enkele onderdelen er nog wat onduidelijkheden waren. Hij is van mening dat
daar zeker wel uitsluitsel over komt. Wanneer alle zaken afgerond zijn, zullen ook deze uitkomsten worden ingepast in de presentatie en gepubliceerd worden op de site www.vdhbrabant.nl

Provinciaal Africhting Kampioenschap
Het provinciaal bestuur is verheugd te mogen mededelen dat VDH kringgroep Schijndel e.o. het
kampioenschap gaat organiseren in 2012. Wij kennen het terrein de kantine maar vooral de Brabantse gemoedelijkheid en organisatiekracht van deze kringgroep.
Zodat een succesvol PAK bij voorbaat vast staat. Zo spoedig mogelijk na de VDH pakwerkersdag
zullen het provinciaal bestuur en de kringgroep met nadere informatie komen.
Maar u kunt al vast gaan trainen voor het PAK 2012 te Schijndel.
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Voorkoming van boetes VDH
Beste dames en heren, kringgroepbestuurders.
Mede naar aanleiding van recentelijk opgelegde boetes en problemen om problemen te voorkomen, het volgende:
Met badruk willen wij u wijzen op het feit dat inhoudelijk aan de statuten en reglementen van de
VDH enerzijds en de reglementen van de Raad van Beheer anderzijds dat:
1. Ras loze honden
2. Rashonden: die in het bezit zijn van een in Nederland woonachtige eigenaar
maar niet zijn ingeschreven in het NHSB
Niet mogen worden toegelaten op examens en wedstrijden door VDH Kringgroepen
Als er in het verleden al dispensatie is verstrekt dan is deze ten onrechte verstrekt en kunnen
hieraan geen rechten worden ontleend.
Voor het toestaan op examens en wedstrijden door VDH kringgroepen geldt eveneens dat:
1. Voor Duitse Herdershonden: het VDH lidmaatschap verplicht is van geleider en
eigenaar.
2. Voor alle rassen honden: het geldige lidmaatschap van de erkende vereniging,
verplicht is van eigenaar en geleider.
3. Tevens zullen op de goedgekeurde Brabantse wedstrijden geen examens worden toegestaan.
Tevens mag er door de AK slechts 1 werkhonden- rashondenboekje worden ingevuld en dat is
altijd het boekje van het land waar de eigenaar van de hond woonachtig is.

Noteer in uw agenda.
De Algemene
voorjaarsvergadering
Noord Brabant is op
5 maart 2012.
Aanvang 20:00 uur

Dus België het boekje van de VVDH (Duitse Herders) of de KUSH (Belgische kennelclub). Beide
mag niet.
Duitsland achter op de stamboom of als die vol is het Bewertungsheft. Beide mag niet.
Definitie Ras- loze Hond: Elke hond zonder een (door de FCI aangesloten kennelclub) afgegeven
en erkende stamboom is een ras– loze hond. Dit geld dus ook voor de zogenaamde look-a-likes.
De organiserende kringgroep is verplicht hierop te controleren (niet de AK)
De algemene vergadering van de VDH heeft in navolging van het besluit van de algemene vergadering van Noord Brabant bepaald dat de statuten en reglementen van de VDH onverkort dienen
te worden nageleefd.
De VDH kan en zal bij overtredingen de kringgroepen een boete opleggen (zie vademecum).

Hond(en) van het Jaar 2011
Om in aanmerking te kunnen komen voor de titel ” hond van het jaar” in de afdelingen Africhting,
Kynologie, en Behendigheid moet u wel uw resultaten van 2011 doorgeven aan het provinciaal
bestuur. Voor de africhting en de kynologie kunt u de gegevens invullen via de website
www.vdhbrabant.nl . Voor de behendigheid moet u deze nog via e-mail of post indienen. Deze
gegevens moeten uiterlijk 1 februari zijn ingediend.

Wedstrijd/Evenementen planning 2013
Graag ontvangen wij de kringgroepbesturen de aanvragen of kandidaatstelling voor de evenementen in het jaar 2013.
Eventuele aan te vragen hoofdevenementen, clubmatches, PAK en de Brabantse oefendag,
en andere wedstrijden of evenementen, kunt u aanvragen via het digitaal formulier op de site
www.vdhbrabant.nl .
Aanvragen voor 1 maart 2012. De agenda wordt dan besproken op de AV.
Op de website staat het besluit van de Algemene Vergadering 2009 en het voorbeeld schema
wedstrijd/evenementen planning.
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Kringgroep info op de website
Het is jammer om te constateren dat er maar enkele kringgroepen gebruik hebben gemaakt om
op onze website hun kringgroep te promoten.
Bij deze een oproep aan de kringgroepen om van de service van het provinciaal bestuur toch
zeker gebruik te maken.
Om uw kringroep aan te melden voor de website hebben wij het volgende nodig:

 Een intro (beschrijving van de kringgroep) eventueel met foto’s
 Gegevens contactpersoon
 Adres website
 Logo van de kringgroep
Op de website onder het menu Kringgroepen kunt u voorbeelden zien.
U kunt uw teksten het beste aanleveren in een word document, foto’s en logo moeten apart aangeleverd worden (dus niet bij de tekst in het word document).
Is uw kringgroep eenmaal aangemeld dan kunt u op onze website uw aankondigingen van examens, wedstrijden en evenementen laten plaatsen.

Wedstrijd/Evenementen 2012 Noord Brabant
 11 maart, Indoor Behendigheidswedstrijd, Kgr. De Ypelaar
 17 maart, Koppelwedstrijd, Kgr. Helmond
 14-15 april, PAK Noord Brabant, Kgr. Schijndel e.o.
Op 11 maart organiseert
kringgroep De Ypelaar
Een Indoor
behendigheidswedstrijd
Locatie:
Manege St. Handicap
Bredaseweg 570
5036 NB Tilburg

 29 april, Brabantse Oefendag, Kgr. De Samenwerking
 6 mei. Jonge Hondendag, Kgr. Etten Leur
 3 juni, Provinciale clubmatch, Kgr. De Plantage
 17 juni, ABC wedstrijd (Hart van Brabant Trofee), Kgr. Hart van Tilburg
 14 juli, Fokgeschiktheidskeuring (FGK), Kgr. De Plantage
 19 augustus, Koppelwedstrijd, Kgr. Etten Leur
 15 september, C wedstrijd (Dennis Snels Bokaal), Kgr. Hart van Tilburg
 7 oktober, ABC wedstrijd (5 Dorpen Bokaal), Kgr. West Brabant
 13 oktober, Fokgeschiktheidskeuring (FGK) , Kgr. Schijndel
 4 november, ABC wedstrijd (B & J Bokaal), Kgr. Schijndel
VDH Hoofdevenementen:

 3-4 maart, 1e Pre selectiewedstrijd, Kgr. Oude Maas
 24-25 maart, NKK, Kgr. Frisiana
 12-13 mei, KCM, Kgr. Frisiana
 30 juni - 1 juli, 2e Pre Selectiewedstrijd, Kgr. Noordwesthoek
 25-26 augustus, NIAK, Prov. Bestuur Zuid Holland
Let op!
De vermelde VDH hoofdevenementen zijn sperdata.
De Brabantse wedstrijd/evenementen zijn voor de Brabantse kringgroepen sperdata, het organiseren van examens e.d. op deze data is niet toegestaan.

VDH AFD. NOORD BRABANT
Tweelingenlaan 55
5694 VD Breugel
Tel.: 06 53 62 90 48
E-mail: secretaris@vdhbrabant.nl

In de afgelopen bestuursvergadering is besloten dat Bert Rooijmans
de volgende taken in het bestuur gaat behartigen.
Als hoofdtaak is hij belast met de ICT zaken en het onderhouden en
de lay-out van de website. Hij plaatst na goedkeuring de diverse artikelen en bestuur mededelingen. De verantwoording voor de redactionele inhoud ligt bij het gehele bestuur.
Als tweede taak gaat Bert de behendigheid zaken behartigen.
En natuurlijk is hij algemeen bestuurslid en is met de andere bestuursleden mede verantwoordelijk voor alle te nemen besluiten in
het provinciaal bestuur

Bezoek ook onze
website
www.vdhbrabant.nl

Samen staan we sterk

Communicatie e-mailverkeer VDH afdeling
Noord Brabant
Post van:

 Hoofdbestuur
 Kringgroepbesturen
 AV leden
 En alle andere inkomende post, zoals aanvragen voor evenementen, wedstrijden en examens.

 Maar ook uitslagen en bekendmakingen
Moeten worden verzonden naar het algemene e-mailadres van de provincie.
secretaris@vdhbrabant.nl
Uw bericht, brief of aanvraag wordt automatisch doorgestuurd naar alle bestuursleden.
U krijgt rechtstreeks antwoord van het bestuurslid waaronder de vraag of brief onder valt. Een cc
van het antwoordt wordt verzonden aan de secretaris.
Met deze werkwijze kan er geen bericht meer verloren gaan en is elk bestuurslid op de hoogte
van alle bestuurshandelingen.
Het is wel van belang dat u dus alle mail zendt aan: secretaris@vdhbrabant.nl
Post die voor een privépersoon of vertrouwelijk is moet naar het privé mailadres van de betreffende persoon gezonden worden.
Deze (privé) post valt niet onder de verantwoording van het Provinciaal Bestuur.
En daarover zal ook geen verantwoording worden afgelegd.

