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In deze Nieuwsbrief informatie over:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Paaswedstrijd
Algemeen Helpers examen
Erkende Verenigingen 2016
Voorjaarsledenvergadering
BKD 2016
Informeel overleg voorzitters
Agenda

1. Paaswedstrijd 2016
Zoals algemeen bekend zal de paaswedstrijd gehouden worden op zaterdag 26 maart.
Helaas heeft 1 deelnemer zich teruggetrokken, daarmee ziet het deelnemersveld er als volgt uit:

2. Algemeen Helpers examen
Christian Tas en Ramon van den Akker zullen op zaterdag 25 juni 2016 examen afleggen.
Het examen zal plaatsvinden op het terrein van PHDC Treekdogs in Leusden.
3. Erkende verenigingen 2016
Van onderstaande verenigingen hebben wij het jaarverslag 2015 en de premie voor 2016 ontvangen.
Daarmee hebben zij hun erkenning voor 2016 behouden.
PHC "Achterberg", Achterberg
PHV "Het Vrije Veld", Amerongen
PHDV "De Verdediger", Amersfoort
HSV " 't Haartje", Amersfoort
PHDC "Nut en Sport", Austerlitz:
PHDC "Baarn", Baarn
PHDC “Eemland”, Baarn
PHDC “Treekdogs”, Leusden
PHDV “De Doorzetters”. Maarn
PHDC “De Verdediger”, Maartensdijk
PHDC “Rhenen en Omstreken”, Rhenen
PHDC “De Drie Musketiers”, Utrecht
PHDC “Lage Weide”, Maarssen
PHDC “DOS”, Zeist
PHV “D.V.O.”, Zeist
PHDC “V.O.G.”, Zeist
PHDC “Zeist”, Zeist
De complete contactgegevens van bovenstaande verenigingen kun je vinden op de site onder het
kopje verenigingen.
4. Voorjaarsledenvergadering
Op maandag 21 maart a.s. houden wij onze voorjaarsledenvergadering.
Wij hebben PHDC “DOS” wederom bereid gevonden om hun kantine ter beschikking te stellen
zodat wij deze vergadering daar kunnen houden. Wij willen hen daarvoor uiteraard bedanken.
De voorlopige agenda voor deze vergadering ziet er als volgt uit:
1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen van het bestuur
3. Notulen van de najaarsledenvergadering d.d. 19 oktober 2015
4. Ingekomen stukken betrekking hebbend op deze vergadering
5. Uitreiking diploma aan afdelingshelper Christian Tas
6. Jaarverslag van de secretaris over 2015
7. Jaarverslag van de penningmeester over 2015
8. Verslag van de kascontrole commissie
9. Verkiezing nieuw lid van de kascontrolecommissie
10. Afgevaardigden afdelingsbestuur naar Algemene Leden Vergadering
11. Rondvraag

Tot op heden hebben wij nog geen punten ontvangen van de leden. Dit kan nog tot uiterlijk 13 maart
ivm de bestuursvergadering op 14 maart.
Eventuele wijzigingen in deze agenda zullen wij in de nieuwsbrief vermelden.
5. BKD 2016
De exacte data voor de cursus is nog niet bekend. Maar de planning is om de cursus in september,
oktober, november te laten plaatsvinden. Ook dit jaar zal dat in de avonduren zijn. Heb je interesse
dan kun je dat al aangeven per mail: knpv.utrecht@gmail.com

6. Informeel overleg voorzitters
Afgelopen zaterdag, 27 februari, was er een informeel overleg met de voorzitters en het HB. Klaas
en Yvonne zijn daar namens ons bestuur heen gegaan.
Een aantal van de besproken punten:
 Er is een commissie samengesteld om na te gaan of er een landelijke test moet gaan komen
voordat een helper op kan gaan voor het examen Algemeen Helper. Klaas heeft zich
beschikbaar gesteld in deze commissie.
 Er is een commissie samengesteld om de nominatiewedstrijden onder de loep te nemen (ook
daaraan zal onze afdeling mee gaan werken).
 Tijdens het KNPV NK zal er in het naastgelegen zwembad het WK reddingszwemmen
plaatsvinden. Hierdoor is bijvoorbeeld hotel de Valk al volledig bezet. Wanneer je plannen
hebt om in Eindhoven te overnacht tijdens het NK raden wij je aan dat spoedig te regelen.
Tijdens onze voorjaarsledenvergadering kan er eventueel nog toelichting worden gegeven over het
informeel overleg.
7. Agenda
12 maart
14 maart
19 maart
21 maart
26 maart
16 april
17 april
7-8 mei
4 juni
25 juni
9-10 juli
18 juli
30 sept-1 okt

Oefendag PHDC “DOS” te Zeist
Bestuursvergadering
Oefendag PHDC “ZEIST” te Zeist
Voorjaarsledenvergadering; locatie PHDC “DOS” te Zeist
PAASZATERDAG: paaswedstrijd/80 jarig jubileum PHDC “BAARN” te Baarn
Openingswedstrijd PHDC “TREEKDOGS” te Leusden
Voorjaarskeuring speurhonden “ ’t HAARTJE” Amersfoort
Voorjaarskeuring PHDC “DOS” te Zeist
Oefendag “DE VERDEDIGER” te Amersfoort
2e wedstrijddag NK speurhonden puinzoeken “ ’t HAARTJE” te Leusden
Zomerkeuring PHDC “TREEKDOGS” te Leusden
Oefendag PHDC “Lage Weide” te Maarssen
Najaarskeuring PHDC “BAARN” te Baarn

Tot zover deze Nieuwsbrief.
Deze Nieuwsbrief wordt standaard verstuurd als " PDF bestand" aan alle secretarissen van de erkende
verenigingen, aan onze ereleden en verder aan keurmeesters en helpers van de afdeling Utrecht. Daarnaast
kunnen alle leden van de afdeling Utrecht de Nieuwsbrief ook ontvangen. Kun je het "PDF"bestand niet
openen, laat het ons dan even weten, dan kunnen we je eventueel helpen dit bestand wel te openen of eventueel
de Nieuwsbrief als "Word document" te sturen. Ben je ook geïnteresseerd om de nieuwsbrief rechtstreeks per
e-mail te ontvangen, geef dan je e-mail adres op bij de 2de secretaris van de afdeling Nicole van Dam – van
Nimwegen onder knpv.utrecht@gmail.com . Dan krijg je in het vervolg de Nieuwsbrief direct in je mailbox.

