Bestuurlijke richtlijnen binnen de afd. Drenthe
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1 Algemeen
1.1 Uitnodigingen aan het afdelingsbestuur
Een delegatie van het afdelingsbestuur zal zoveel mogelijk bij een uitnodiging aanwezig zijn.
Bij jubilea moet de uitnodiging ongeveer 6 weken van tevoren worden aangemeld bij de
secretaris van het afdelingsbestuur.

1.2 Mutaties
De mutaties moeten schriftelijk en/of per mail worden gemeld bij de secretaris van de
afdeling.

2 Vergaderingen
2.1 Afvaardiging naar vergaderingen van het hoofdbestuur
Ten behoeve van alle vergaderingen met het Hoofdbestuur krijgen de afgevaardigde en zijn
plaatsvervanger de benodigde stukken toegestuurd. In de najaars ledenvergadering zal er
naast de voorzitter door het afdelingsbestuur een plaatsvervanger worden voorgesteld en
door de vergadering worden bekrachtigd.

2.2 Verslagen van de vergaderingen van het hoofdbestuur
De verslagen van Hoofdbestuur vergaderingen worden met alle leden van het
afdelingsbestuur gedeeld.

3 Declaraties
3.1 Afdelingsbestuur
Het gehele bestuur kan kilometers declareren bij afdelingswedstrijden, keuringen,
vergaderingen en andere afdelingsaangelegenheden. Het te declareren bedrag is vermeld
onder de vergoedingen. Mits men een rol of functie heeft bij deze gelegenheid.

3.2 Technische Commissie
De technische commissie heeft recht op kilometervergoedingen voor zowel
helperstestdagen als examens. Organiserende verenigingen van helpersexamens hebben
recht op een dagvergoeding. Het te declareren bedrag is vermeld onder de vergoedingen.

4 Wedstrijden & keuringen
4.1 Keuringen
Het Hoofdbestuur geeft het aantal deelnemers door aan het afdelingsbestuur. De
keuringsdagen worden in overleg met de 3 Noordelijke provincies ingedeeld. Hiervoor geldt
de volgende richtlijn;
Zaterdag, is de keuring, mocht er meerdere dagen zijn dan worden deze ingevuld op de

vrijdag voor afgaand aan de zaterdag.
Verenigingen die een keuring organiseren dienen zich te houden aan de daarvoor
vastgestelde richtlijnen van het Hoofdbestuur. De verenigingen die keuringen organiseren
hebben recht op een dagvergoeding. Dit bedrag is bestemd als bijdrage voor de lunch en
gebruik van koffie voor de keurmeesters en helpers gedurende de keuring. Het te declareren
bedrag is vermeld onder de vergoedingen.
4.1.1 Loting op de keuring
Richtlijn is dat de loting als volgt plaatsvindt:
• In het bijzijn van alle deelnemers
• In de aanwezigheid van de terreinleiding van de organiserende vereniging
4.1.2 Deelname keuring in een andere afdeling
De procedure voor de keuring in een andere afdeling luidt als volgt:
Voor inschrijving vraagt u:
• Schriftelijke toestemming aan het eigen afdelingsbestuur om in een andere afdeling naar
een keuring te mogen gaan.
• Schriftelijke toestemming aan de afdeling waar u naar de keuring wilt gaan
Bij inschrijving voor de keuring dienen beide schriftelijke toestemmingen, het
inschrijfformulier, tezamen met de foto's, naar het postadres van het Bureau KNPV per post
te sturen naar het volgende adres; Postbus 2081, 5260 CB Vught.
Aanvragen en toestemmingen die na de sluitingsdatum worden ontvangen, worden NIET in
behandeling genomen.
Wanneer de indelingscommissie de wijziging om indeling technische redenen niet goedkeurt,
wordt u automatisch in de eigen afdeling geplaatst.
4.1.3 Voorkeursdatum keuring
Deze dient schriftelijk bij inschrijving met een kopie van de aanvraag gestuurd te worden
naar het afdelingsbestuur.

4.2 Terrein wedstrijd of keuring
Het terrein waar de wedstrijd of keuring wordt gehouden dient te voldoen aan de eisen
voor keuringsterreinen als door het hoofdbestuur van de KNPV vastgesteld. Terreinen
worden gekeurd (indien nodig) door de T.C. (technische commissie). Deze eisen zijn te
downloaden van de site van de KNPV dan wel bij de secretaris van de afdeling op te
vragen.
Aanvragen afdelingswedstrijd
De organisatie voor de wedstrijden wordt bepaald overleg met de 3 Noordelijke provinciën.
Voor demonstratie, waartoe het publiek wordt toegelaten, dient steeds
vooraf goedkeuring van het afdelingsbestuur (commissaris wedstrijden) te zijn gevraagd
en verkregen.

4.3 Eisen en voorwaarden
De keuze van het terrein ligt te allen tijde bij het afdelingsbestuur.
-

-

Om een wedstrijd keuring te kunnen organiseren dienen minimaal 5 deelnemers zich
te hebben aangemeld.
De selectiewedstrijd PH-II dient bij elke inschrijving door te gaan, i.v.m.
deelname aan het NK.
Van de vereniging die een wedstrijd keuring organiseert wordt verwacht dat zij
ervoor zorgdraagt dat materialen als in het keuringsreglement vermeld in goede
staat aanwezig zijn.
Verder wordt van de organiserende vereniging verwacht dat het de helpers en
keurmeesters koffie/thee en een eenvoudige lunch beschikbaar stelt.
Bij keuringen en wedstrijden welke namens de afdeling worden georganiseerd wordt
de volgorde van de deelnemers door loting worden bepaald.
Bij afdelingswedstrijden draagt het afdelingsbestuur zorg voor een oorkonde voor
alle deelnemers en de bedankjes voor de helpers en keurmeesters. Wedstrijd
regelement?

4.4 Beroep en bezwaar
De geleider kan tegen de uitslag van een afdelingswedstrijd in beroep gaan bij de
keuringscommissie van de betreffende dag. Dat kan mondeling geschieden direct na de
bekendmaking van de uitslag. De voorzitter zal zich dan, al dan niet met zijn mede
keurmeesters buigen over het protest en zal direct daarop uitspraak doen. Een eventueel
schriftelijk beroep tegen de uitspraak is mogelijk binnen 14 dagen na de wedstrijddag bij de
technisch commissie van de afdeling. De uitspraak van de technische commissie volgt binnen
1 maand nadat het beroep is ontvangen. Deze uitspraak is bindend.

4.5 Nationale kampioenschappen
Bij deelname aan één der kampioenschappen van Nederland wordt er;
- Vooraf een kaart met succeswensen gestuurd
- Iedere deelnemer ontvangt een oorkonde en een attentie van het afdelingsbestuur
4.5.1 Afdelingskampioenschap PH1
Deelname aan de kampioenswedstrijd Politiehond 1 (PH-I) staat open voor de geleider, die
met de hond, waarmee wordt deelgenomen:
- Een certificaat PH-I, een certificaat PH-II of een certificaat Objectbewakingshond op
eigen naam heeft behaald.(Tevens staat de wedstrijd open voor keuring klare honden)
- Eigenaar/geleider is woonachtig in DRENTHE, en of minimaal 5 jaar aantoonbaar actief lid
in de afdeling Drenthe.
4.5.2 Afdelingskampioenschap PH2
De kampioenswedstrijd Politiehond 2 (PH-II) van de afdeling is tevens de
selectiewedstrijd voor de Nationale Kampioenswedstrijd PH-II. Deze wedstrijd wordt bij
voorkeur gehouden tussen de voorjaar en de zomerkeuring.
Deelname aan de kampioenswedstrijd PH-II van de afdeling staat open voor de

geleider die:
- met de hond, waarmee wordt deelgenomen, een certificaat PH-II (al dan
niet met lof) op eigen naam heeft behaald. (Voor afvaardiging naar het NK moet de
hond in het bezit zijn van een certificaat PH-II met lof).
- Deelnemers met een gecertificeerde hond PHI, met dien verstande dat de
combinatie eigenaar/hond op de dag van de selectiewedstrijd als zodanig
ingeschreven staat voor de certificaatkeuring PHII.
Tot deze wedstrijd worden ten hoogste tien combinaties toegelaten, bij meerdere
aanmeldingen worden als deelnemers aangewezen de combinaties, die voor het
vereiste certificaat de meeste punten hebben behaald.
• De wedstrijd kan aangevuld worden met deelnemers woonachtig buiten de afdeling
• Opgeven voor deze wedstrijd kan door dit te melden bij de wedstrijdcommissaris
Gecombineerde wedstrijden, afdelingskampioenschappen Politiehond 1 en 2, en de
nominatiewedstrijd , deze worden gezamenlijk georganiseerd met de afdelingen
Groningen ,Friesland en Drenthe, daar waar mogelijk.
Als afgevaardigde naar de Nationale Kampioenswedstrijd PH-II zal worden aangewezen de
winnaar van de selectiewedstrijd PH-II, mits wordt voldaan aan de eisen:
- Het behaalde resultaat moet dusdanig zijn dat de combinatie tijdens het Nationaal
Kampioenschap een representatieve deelnemer zal zijn. Dit ter beoordeling van het
afdelingsbestuur.
- Het behaalde keurings- en selectie resultaat voldoet aan de eisen gesteld door het
Hoofdbestuur tot deelname aan het NK.
- Woonachtig zijn in de afdeling Drenthe en of 5 jaar aantoonbaar actief lid in de afdeling
Drenthe
- Het afdelingsbestuur behoudt zich het recht om geen afgevaardigde namens de
afdeling Drenthe aan te wijzen.

5 Vergoedingen
Het afdelingsbestuur verzorgt bij afdelingswedstrijden de vergoedingen van de helpers,
keurmeesters en de organiserende vereniging.
Het te declareren bedrag is vermeld hieronder.
Dagvergoeding keurmeester € 75,Dagvergoeding helper
€ 75,Dagvergoeding technische
€ 75
commissie
(Voor een keuring, afdelingswedstrijd of
Dagvergoeding vereniging
€ 65,helpersexamen)
Per KM
Kilometervergoeding
€ 0,26
* De vergoedingen zijn vastgesteld conform de afspraken gemaakt binnen het Klein Comité.
** De vergoedingen kunnen jaarlijks worden herzien.

6 Promoties, oefendagen en andere evenementen
Het afdelingsbestuur zal in principe alleen evenementen promoten die door verenigingen of
leden van de afdeling Drenthe worden georganiseerd en zijn aangevraagd en goedgekeurd,
of door het Hoofdbestuur worden georganiseerd.

7 Overlijden
7.1 Overlijden van een lid van de afdeling
Wanneer wij geïnformeerd worden dat een van onze leden is overleden sturen wij een
condoleancekaart. Als wij een uitnodiging ontvangen zal een delegatie van het
afdelingsbestuur zo mogelijk bij de uitvaart aanwezig zijn.
Vermeldingen op de website of in de Politiehond zal alleen gedaan worden op
in overleg met de familie en de club.
Tijdens de eerstvolgende ledenvergadering zal er voor de overleden leden van onze afdeling
een moment stilte worden gehouden.

7.2 Overlijden van geleider of toeschouwer tijdens een wedstrijd
of keuring
- Keuringen dienen op gepaste wijze te worden afgewerkt, anders beslist de
vertegenwoordiger van het Hoofdbestuur.
- Bij nationale wedstrijden beslist de organiserende vereniging in samenspraak met de
keuringscommissie.
- Bij afdelingswedstrijden beslist het afdelingsbestuur. Deze is bevoegd om de wedstrijd te
staken en eventueel een andere datum hiervoor te plannen.

7.3 Overlijden van een hond tijdens een wedstijd of keuring
- De afdelingswedstrijd dient doorgang te vinden.
- Bij nationale wedstrijden beslist de organiserende vereniging in samenspraak met de
keuringscommissie.

8 Verenigingen
8.1 Erkende verenigingen
- Erkenningen die later dan 31 januari bekrachtigd worden komen niet meer in het orgaan.
- Erkende verenigingen en kringen dienen hun jaarverslag plus betaling van verzekeringen
te hebben voldaan volgens de regel; voor 31 januari van komend seizoen.
- Verenigingen die deze termijn niet respecteren zijn niet erkend.
Zij zullen pas na betaling wederom erkend zijn. Vermelding geschiedt daarna alleen op
de website van de afdeling.
- De aanvraag voor erkenning, loopt via het secretariaat van afd. DRENTHE.

8.2 Verzekeringen
De clubs zijn verplicht deze via de afdeling jaarlijks af te sluiten. De WA en
Rechtsbijstandverzekering moeten worden voldaan voor 31 januari van het komende jaar.
Vervolgens zorgt de penningmeester ervoor dat het overgemaakt wordt naar het bureau
KNPV.

De premies worden jaarlijks door het Hoofdbestuur middels de site van de KNPV en in het
orgaan bekend gemaakt. Deelname aan de collectieve W.A.-verzekering en collectieve
rechtsbijstandverzekering is verplicht, tenzij de erkende vereniging aantoont zich elders op
(minimaal) vergelijkbare wijze voor Wettelijke Aansprakelijkheid en/of rechtsbijstand te
hebben verzekerd. Bewijsstukken dienen bij de aanvraag voor erkenning te worden
overlegd. De polisvoorwaarden van de verzekeringen staan vermeld op de website van de
KNPV.
Per 1 januari 2015 komen voor de collectieve ongevallenverzekering alleen nog helpers in
aanmerking die door het hoofdbestuur of het afdelingsbestuur als Algemeen Helper
respectievelijk Afdelingshelper staan geregistreerd. Concreet houdt dit in, dat door de
overige leden van de KNPV geen aanspraak meer gemaakt kan worden op deze collectieve
ongevallenverzekering.
Voor de overige clubhelpers van de KNPV blijft het wel mogelijk een collectieve
ongevallenverzekering af te sluiten. Als voorwaarden voor de collectieve
ongevallenverzekering geldt dat elke vereniging minimaal 1 clubhelper dient op te geven en
te betalen. Dit betekent dus, dat een erkende vereniging ook meerdere clubhelpers kan
opgeven. De opgave dient te zijn voorzien van de complete naam van de clubhelper, zijn
adres en zijn KNPV-lidnummer. De clubhelper dient lid te zijn van de KNPV anders komt
hij/zij niet voor de verzekering in aanmerking. De kosten per clubhelper worden jaarlijks
door het Hoofdbestuur middels de site van de KNPV en in het orgaan bekend gesteld en
dienen te worden betaald na ontvangst van de factuur van het Bureau KNPV.
Keurmeesters en helpers speurhond blijven eveneens voor rekening van het hoofdbestuur
onder de collectieve ongevallenverzekering vallen.
De vergoedingen die door de verzekering worden uitgekeerd, blijven gelijk.

9 Opleidingen
9.1 Opleiding tot keurmeester der K.N.P.V.
- De kandidaat moet zich schriftelijk aanmelden bij het bureau KNPV.
- Deze aanmelding dient te zijn voorzien van een uitgebreide Curriculum Vitae waarin
aangetoond wordt dat men voldoet aan de in punt 2 van het examenreglement gestelde
eisen en een motivatie waarom betrokkene keurmeester wil worden.
- Het bureau KNPV zendt de aanmelding naar de secretaris van de commissie opleidingen
waarna de kandidaat wordt aangemeld bij de commissie opleidingen.
- Onvolledige stukken worden niet in behandeling genomen (zie reglement voor het
examen Keurmeester KNPV).

9.2 Opleiding tot helper der K.N.P.V.
De afdeling erkent afdelingshelpers. De afdeling organiseert een opleidingstraject tot
Helper der KNPV.
Met het behalen van de test binnen de afdeling DRENTHE krijgt de kandidaathelper de status
van afdelingshelper. De technische commissie kan een kandidaat helper tevens voordragen
voor het examen Helper der KNPV. Voor toelating tot het opleidingstraject dient de
kandidaat:

- Woonachtig te zijn in de provincie DRENTHE
- Leden die voldoen aan de door het Hoofdbestuur gestelde criteria.
- De kandidaat moet zich schriftelijk aanmelden bij de hiervoor door het
afdelingsbestuur aangewezen functionaris
- De kandidaat moet in het bezit zijn van een medische verklaring alvorens toegelaten
worden tot de opleiding
- De TC behoudt het recht voor een kandidaat af te wijzen voor het opleidingstraject of
zelfstandig het opleidingstraject af te breken en zal de kandidaat en het afdelingsbestuur
inlichten over de achterliggende motivatie.
- Het afdelingsbestuur zal in principe het advies van de TC overnemen om een kandidaat aan
te melden voor het Helper der KNPV-examen.
- De helpersrichtlijnen zijn te vinden op de website van de KNPV.
- Het opleidingstraject binnen de afdeling DRENTHE kent 2 tot 3 helperstestdagen, waar de
kandidaat helper beoordeeld wordt en adviezen zal ontvangen ter verbetering.
- Op de laatste testdag zal er een toetsing plaatsvinden. De toetsing zal worden afgenomen
door een examencommissie samengesteld uit leden van de technische commissie, welke na
afloop rapport uit brengt aan het afdelingsbestuur met daarin een voordracht om al dan niet
een kandidaat aan te melden voor het Helper der KNPV-examen.
Deze toetsing bestaat uit een theorie en een praktijk gedeelte volgens de Helpersrichtlijnen.
- Als kandidaten door omstandigheden niet deelnemen aan een praktische toetsing of als
men de toetsing niet succesvol aflegt, dient de kandidaat te wachten tot de eerstvolgend te
houden testdag om de toetsing (opnieuw) af te leggen. Bij elke testdag dient de kandidaat
zowel het theoretische gedeelte als het praktijk gedeelte (opnieuw) af te leggen.
In bijzondere gevallen kan het afdelingsbestuur besluiten een kandidaat zonder testdag aan
te melden voor het Helper der KNPV-examen. Dit in overleg met de technische commissie.
- Na een positief advies vanuit de TC zal het afdelingsbestuur binnen 3 weken de aanmelding
tot examen voor Helper der KNPV sturen naar het Bureau KNPV.

10 Sanctiesbeleid
In het kader van hervormingen binnen de K.N.P.V. wordt gestreefd naar een transparante
en eenduidige manier van handelen bij meldingen over misstanden. Hiervoor is een
stroomschema opgesteld welke door het afdelingsbestuur zal worden gevolgd. Er zijn twee
mogelijke uitkomsten van een onderzoek door het afdelingsbestuur.
1. Er is duidelijk bewijs gevonden dat er sprake is van misstanden
2. Er is geen duidelijk, of minimaal, bewijs gevonden dat er sprake is van misstanden
-

Indien er duidelijk bewijs is gevonden van misstanden (1), dan zal er een rapport
worden opgemaakt welke naar het Hoofdbestuur wordt gestuurd. Het Hoofdbestuur
zal zich verder buigen over de casus.

-

Indien er geen duidelijk, of minimaal, bewijs wordt gevonden (2), dan kan het
Afdelingsbestuur:

(a) Een gesprek aangaan met het betrokken lid en de voorzitter van de club waaraan dit
lid is verbonden. Hiervan wordt een rapport opgemaakt welke wordt bewaard bij het
afdelingsbestuur.
(b) Een rapport opmaken en deze insturen naar het Hoofdbestuur ter beoordeling
Hoor en wederhoor zal altijd deel uitmaken van onderzoek door het afdelingsbestuur.
Om anonimiteit van melders, getuigen en andere betrokkenen te waarborgen zullen de
stukken geanonimiseerd worden. De identiteit van de betrokken zal enkel bij het
Afdelingsbestuur en het Hoofdbestuur bekend zijn.

11 Jubilea en waarderingen
11.1 Zilveren speld
De zilveren speld wordt uitsluitend toegekend op initiatief van het afdelingsbestuur of n.a.v.
een verzoek van een club of in bijzondere gevallen door een lid. Het verzoek dient bij
voorkeur 3 maanden voor de vergadering ingezonden te worden naar de mailbox van het
afdelingsbestuur.
Criteria voor toekenning van een zilveren speld zijn onder andere:
• Uitzonderlijke dresseer technische kwaliteiten en/of
• Langdurige bestuurswerkzaamheden en/of
• Uitzonderlijke bestuurskwaliteiten en/of
• Bijzondere verdiensten voor afdeling
De zilveren speld kan alleen worden toegekend door het afdelingsbestuur en uitgereikt aan
leden met een zeer grote verdienste voor de afdeling. Indien de zilveren speld wordt
uitgereikt, wordt dit in het orgaan "De Politiehond" vermeld.
25-jarig lidmaatschap geeft niet automatisch recht op een zilveren speld.

11.2 Ereleden
Tot ereleden kunnen door de ledenvergadering, op voorstel van het afdelingsbestuur,
worden benoemd personen die:



zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor
de KNPV of haar doelstellingen of de afdeling
dan wel om andere reden voor een dergelijke benoeming in aanmerking komen.

11.3 Attenties bij jubilea
Bij 25, 50, 75 en 100 jaar. Andere mijlpalen van verenigingen worden niet (officieel) bezocht.
De vastgestelde bedragen zijn:
25 jaar = €25,50 jaar = €50,75 jaar = €75
100 jaar = €100,-

