Protocol keuringen en wedstrijden.

Sportvrienden,
Zoals jullie wellicht vernomen hebben heeft het hoofdbestuur besloten om de selectie tot deelname aan
het NK en de organisatie en vergoedingen keuringen heroverwogen en aangepast. Dit maakt het
noodzakelijk dat wij als Afdeling Limburg de organisatie en vergoedingen van kampioenswedstrijden,
nominatiewedstrijden en keuringen anders moeten vormgeven. Afspraken en toezeggingen die gedaan
zijn voor het verenigingsjaar 2012 en 2013 blijven ongewijzigd. Het beleid voor de toekomst is in
onderstaande schema’s weergegeven. Een nadere toelichting zullen wij geven tijdens de
voorjaarsledenvergadering van donderdag 22 maart aanstaande.
Kampioenswedstrijd PH1 m.i.v. 1 januari 2013.
 Toewijzing blijft ongewijzigd.
 Vergoeding aan de organiserende vereniging is € 50,= rechtstreeks uit het sponsorbudget van
het Hoofdbestuur en € 50,= vanuit het Afdelingsbestuur.
 Vergoedingen keurmeester, helpers en het verzorgen van de benodigde vergunningen en
materialen is voor de organiserende vereniging. De vergoedingen keurmeesters en helpers zijn
minimaal gelijk aan de door het Hoofd- en Afdelingsbestuur vastgestelde vergoedingen. De
materialen dienen conform hetgeen gesteld is in het keuringsreglement te zijn.
 Het Afdelingsbestuur is verantwoordelijk voor het aanbieden van passende prijzen in de vorm
van bekers.
 Voor wat betreft sponsoring en PR dient men te handelen conform het sponsorcontract van het
Hoofdbestuur.
Kampioenswedstrijd PH2 m.i.v. 1 januari 2012.
 Nominatie voor het NK is gewijzigd. Een nadere toelichting kunt u vinden op de KNPV-site
onder de rubriek reglementen.
 Het aantal deelnemers kan aangevuld worden met nominatiekandidaten PH1 of Object
Bewakingshond.
 Voor wat betreft sponsoring en PR dient men te handelen conform het sponsorcontract van het
Hoofdbestuur.
Kampioenswedstrijd PH2 m.i.v. 1 januari 2013.
 Toewijzing blijft ongewijzigd.
 Het aantal deelnemers kan aangevuld worden met nominatiekandidaten PH1 of Object
Bewakingshond.
 Nominatie voor het NK is gewijzigd. Een nadere toelichting kunt u vinden op de KNPV-site
onder de rubriek reglementen.
 Vergoeding aan de organiserende vereniging is € 50,= rechtstreeks uit het sponsorbudget van
het Hoofdbestuur en € 50,= vanuit het Afdelingsbestuur.
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Vergoedingen keurmeester, helpers en het verzorgen van de benodigde vergunningen en
materialen is voor de organiserende vereniging. De vergoedingen keurmeesters en helpers zijn
minimaal gelijk aan de door het Hoofd- en Afdelingsbestuur vastgestelde vergoedingen. De
materialen dienen conform hetgeen gesteld is in het keuringsreglement te zijn.
Het Afdelingsbestuur is verantwoordelijk voor het aanbieden van passende prijzen in de vorm
van bekers.
Voor wat betreft sponsoring en PR dient men te handelen conform het sponsorcontract van het
Hoofdbestuur.

Nominatiewedstrijden m.i.v. 1 januari 2012.
 Binnen de Afdeling Limburg worden er maximaal 3 nominatiewedstrijden per jaar
georganiseerd. Streefdata zijn het eerste weekend van mei, het eerste weekend van juli en indien
nodig in combinatie met de Kampioenswedstrijd PH2.
 Toewijzing organiserende vereniging, keurmeester en helpers door het Afdelingsbestuur.
 Vergoeding aan de organiserende vereniging is € 50,= rechtstreeks uit het sponsorbudget van
het Hoofdbestuur en € 50,= vanuit het Afdelingsbestuur.
 Vergoedingen keurmeester, helpers en het verzorgen van de benodigde vergunningen en
materialen is voor de organiserende vereniging. De vergoedingen keurmeesters en helpers zijn
minimaal gelijk aan de door het Hoofd- en Afdelingsbestuur vastgestelde vergoedingen. De
materialen dienen conform hetgeen gesteld is in het keuringsreglement te zijn.
 De organiserende vereniging is verantwoordelijk voor het aanbieden van passende prijzen.
 Voor wat betreft sponsoring en PR dient men te handelen conform het sponsorcontract van het
Hoofdbestuur.
 Erkende verenigingen kunnen hun interesse in het organiseren van een nominatiewedstrijd vóór
1 april schriftelijk kenbaar maken bij de commissaris cq. portefeuillehouder keuringen en
wedstrijden.
Voor 2012 kan men voor de organistie van deze wedstrijden inschrijven tot 1 april 2012. Voor de
organisatie 2013 en verder wordt een oproep geplaatst in De Politiehond.
Keuringen m.i.v. 1 januari 2014.
 Toewijzing blijft ongewijzigd.
 Vergoeding aan de organiserende vereniging is € 50,= rechtstreeks uit het sponsorbudget van
het Hoofdbestuur en € 50,= vanuit het Afdelingsbestuur.
 De vergoedingen keurmeesters en helpers zijn voor rekening van het Hoofdbestuur.
 Het verzorgen van de benodigde vergunningen en materialen is rekening en
verantwoordelijkheid van de organiserende vereniging en dienen conform hetgeen gesteld is in
het keuringsreglement te zijn.
 Het aanbieden van een passende attentie voor keurmeesters en helpers is voor rekening en
verantwoordelijkheid van het Afdelingsbestuur.
 Voor wat betreft sponsoring en PR dient men te handelen conform het sponsorcontract van het
Hoofdbestuur.
Vragen omtrent de organisatie van de keuringen en wedstrijden dient men contact de commissaris cq.
portefeuillehouder keuringen en wedstrijden.
Voor vragen omtrent PR en sponsoring dient men contact de portefeuillehouder PR en sponsoring.
Heel, 27 februari 2012.
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