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NIEUWSBRIEF JUNI 2020
Ook de SIN is getroffen door de maatregelen rond het corona-virus: alle bijeenkomsten, oefendagen en
examens van maart tot en met juni zijn afgelast.
Alles op een rijtje:


Geldigheid certificaten:
Voor diegenen die dit voorjaar herhalingsexamen hadden moeten doen om op de inzetlijst te
kunnen blijven, is in overleg met de LE besloten dat deze certificaten geldig blijven tot er in
zomer/najaar weer examenmogelijkheden zijn. Dit betekent dat deze teams vóór 1 januari 2021
hun certificaat opnieuw behaald moeten hebben.
Let op: voor plaatsing op de inzetlijst hebben certificaten een beperkte geldigheid van 2,5 jaar.
Dit betekent dat teams die hun certificaat hebben behaald vóór 1 januari 2018 al een nieuw
certificaat hadden moeten hebben om op de inzetlijst te kunnen blijven. Omdat hierover
onduidelijkheid blijkt te bestaan, krijgen deze teams alsnog de gelegenheid om vóór januari 2021
opnieuw een certificaat te behalen. Het herhalingscertificaat hoeft niet persé hetzelfde te zijn.
Teams met een (bijna) niet meer geldig IRO B of KNPV B certificaat, mogen als herhaling ook het
SIN vlakte certificaat behalen.



Examens:
We beraden ons op nieuwe data voor de uitgestelde examens. We streven er naar om op vrij korte
termijn kleinschalige examens mogelijk te maken.
Daarom vragen we alle groepen om zo snel mogelijk door te geven wie vanuit hun groep dit jaar
examen wil doen. We kunnen dan plannen hoeveel examendagen er nog nodig zijn. Ook opgeven
als je puinexamen had willen doen. Graag zo snel mogelijk reageren!
Sturen aan secretaris@rescuedogs.nl.



Inzetleiders:
De geplande bijeenkomst op 23 juni zal niet fysiek, maar digitaal (via MS Teams) doorgang vinden.
De deelnemers aan dit overleg krijgen individueel bericht.



Oefendagen:
De geplande oefendag van 13 juni is vervallen. We hopen dat de resterende twee oefendagen wel
door kunnen gaan. Vanwege de corona maatregelen kunnen dan mogelijk alleen de teams en
buddy’s meedoen die nog nooit hebben meegedaan of die in 2020 nog niet aan een oefendag
hebben deelgenomen.



Algemene vergadering:
De Algemene vergadering wordt tot een nader te bepalen datum uitgesteld. Mochten er dringende
vragen en/of opmerkingen zijn, dan kunnen die per mail aan het bestuur gesteld worden via een
email aan de secretaris (secretaris@rescuedogs.nl).
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