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NIEUWSBRIEF APRIL 2015 

LET OP: NIEUWE DATUM APK!!!! 

In de bestuursvergadering van 24 april zijn de volgende zaken beslist: 

Bestuur. 
Het bestuur is aangevuld met Robert Rieken van ESARDogsNl die de contacten met de IRO als taak 
krijgt. 

De INCO (inzetcommissie) gaat aan de slag met uitwerken van het beleidsplan. 

Een ad-hoc commissie gaat de voorstellen van SRCN beoordelen betreffende wijzigingen van de 
statuten en HHreglementen. Leden zijn: Jan Bogers, Miriam Vermeeren en Monique Andringa. 

De datum van de APK is gewijzigd naar het weekend van 27 en 28 juni 2015. 
Alle gecertificeerde teams krijgen binnenkort bericht. Deelname is verplicht om te voldoen aan de eis 
van een jaarlijkse ijking van de conditie van hond en geleider. 

Op 14 juni 2015 organiseert ESARDogs.Nl een Instructiedag Plaats Delict.  
Voor meer informatie en inschrijven: http://esardogs.nl/index.asp?pa_id=5&agenda_id=133. 

Voor de voorjaarsexamens en de APK zijn wij dringend op zoek naar een puinlocatie. Mocht iemand 
iets weten, dan graag bericht. 

De volledige lijst van evenementen: 
- Voorjaarsexamens: 6 en 7 juni 2015 
- Instructiedag Plaats Delict: 14 juni 2015 
- Bijeenkomst alle aangesloten groepen: vrijdag 26 juni 2015  
- APK: 27 en 28 juni 2015 
- Najaarsexamens: 21 en 22 november 2015 

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 aan een evenement deel willen nemen, kan dit uitsluitend in 
overleg met het bestuur. 

De volgende bestuursvergadering is gepland op 12 juni 2015. Vragen of opmerkingen graag ruim 
vóór die datum indienen. 
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