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Op donderdag 2 september heeft het CBA, onder voorzitterschap van Toine Jonkers, een brainstormsessie
gehouden. Uitgenodigd waren; keurmeesters, pakwerkers, Commissaris africhting van de provincies en
landelijke speurfunctionarissen.
Het doel van deze avond was om met de pakwerkers en de speurfunctionarissen in een open gesprek te kijken
wat er leeft en wat er verbeterd zou kunnen worden. Afspraak was dat er geen besluiten zouden worden
genomen. In dit gesprek hebben ook de keurmeesters en de CA’s hun zegje kunnen doen.
In zijn opening gaf Toine Jonkers aan dat het nieuwe CBA transparant wil zijn, respect hebben voor elkaar en
meer plezier laten beleven aan onze hondensport. Er ontstond een open discussie over de communicatie
vanuit het landelijke bestuur naar de provincies en van daaruit naar de kringgroepen. Communicatie is
duidelijk voor verbetering vatbaar en daar zal dan ook aan gewerkt moeten worden.
IPO programma
Het nieuwe IPO programma zal per 01-01-2011 ingaan, althans dat is de bedoeling. Er komen nog definitieve
gesprekken in oktober waar de laatste hobbels dienen te worden weggenomen. Aan de vergadering hierover
in Duitsland zijn drie vertegenwoordigers (keurmeesters) van de VDH aanwezig geweest.
Pakwerkers
Punten die hier aan de orde zijn geweest zijn oa.:
- het pakwerkers beoordelingsformulier, doel om het nivo te beoordelen en te verbeteren, geen cijfer geven.
- verschil in opleidingen van het VDH en NBG, VDH wel theorie.
- regiodagen, het doel, de verplichtingen daarvan en het aantal regiodagen zijn besproken.
- de terugkomdagen worden als positief ervaren.
Spoorfunctionarissen
Punten die aan de orde zijn geweest zijn oa.:
- er is wat onduidelijkheid over het benoemen van landelijk speurfunctionarissen bij hoofdevenementen,
doen daar ook provinciale speurfunctionarissen aan mee?
- ook de lengte van de sporen is besproken
- communicatie tussen de spooruitzetter en spoorleggers, wat bespreek je en hoe vaak.
Het geheel is positief ervaren door de aanwezigen en een compliment naar het nieuwe CBA is dan ook op z’n
plaats.
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