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NIEUWSBRIEF JUNI 2015
De puin-APK is uitgesteld tot een nader te bepalen datum. Reden is dat vrijwel alle teams op 27 juni
verhinderd waren en dat er nauwelijks goede puinlocaties voorhanden zijn. De APK zal nu gehouden
worden zo gauw er een locatie gevonden is die aan de eisen van de keurmeesters voldoet.
Op zondag 28 juni 2015 is de APK vlakte. Alle teams die mee moeten doen hebben inmiddels bericht
gehad.
De nieuwe SIN-badges zijn klaar. De geslaagden van het voorjaarsexamen hebben ze al ontvangen.
Tijdens de APK op 28 juni zullen de overigen die er recht op hebben de badge overhandigd krijgen.
Op vrijdag 26 juni 2015 is er weer een bijeenkomst met alle aangesloten groepen. Een uitnodiging is
al apart verstuurd, met de agenda en de notulen van de vorige bijeenkomst.
Het bestuur heeft in overleg met de IRG besloten de najaarscursus voor alle groepen open te stellen.
Deze cursus vindt plaats van 29 oktober tot en met 1 november 2015 in de buurt van Havelte.
Er is plaats voor 20 teams, waarbij leden van de IRG voorrang hebben en daarna de volgorde van
aanmelding bepalend is. De kosten bedragen ongeveer € 200.
Tijdens deze cursus zal op één van de dagen speciale aandacht gegeven worden aan een stuk theorie,
gericht op de SIN-examens. Dit gedeelte is voor iedere belangstellende toegankelijk. Details hierover
volgen later.
Op 7 juni hebben 6 kandidaten een vlakte examen gedaan, waarvan 3 zijn geslaagd: Liesbeth de Wit
met Tara, Lucy Mons met Tess en Jan Reuvekamp met Koda. Zij zijn inmiddels aan de inzetlijst
toegevoegd.
In het najaar wordt een waterzoek examen gehouden, de datum wordt later bekend gemaakt.
Met ingang van de najaarsexamens zal bij inschrijving een foto van het kandidaat team gevraagd
worden, die op de website geplaatst wordt en op het certificaat afgedrukt.
Er wordt hard gewerkt aan de website en een herziening van het huishoudelijk reglement.
In de komende maanden wordt daar meer over bekend gemaakt.
De volgende bestuursvergadering is in september 2015. Punten hiervoor graag tijdig indienen bij de
secretaris.
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