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Geachte Kringgroep besturen,
De afgelopen jaren constateren wij als Provinciaal afdelingsbestuur (PB) steeds vaker dat kringgroepen
hun “eigen” belang boven het belang van de VDH stellen. De VDH die door de PB van betreffende
afdeling wordt vertegenwoordigd om sturing en inzicht te geven in lopende zaken. Sturing met betrekking
tot het organiseren van evenementen waarbij de Duitse Herder centraal staat zoals Provinciale
Kynologische en Africhtings evenementen. Inzicht in zaken die binnen de Provincie of binnen Nederland
spelen. Dit probeert het PB te doen tijdens contact avonden en de AV van de provincie.
Vanwege het steeds groter “eigen” Kringgroep belang worden zowel contact avonden als de AV vaak
bezocht / vertegenwoordigd door dezelfde personen en Kringgroepen.
Ook geven Kringgroepen zeer regelmatig en met verschillende reden aan geen organisatie van een
provinciaal evenement op zicht te kunnen / willen nemen. Hierdoor komt er een (te) grote druk te staan
op het PB om deze evenementen toch doorgang te laten vinden. Zelfs als het PB een organisatie op zich
neemt (zie v.b. Kerst Clubmatch) komt er ondanks een aantal verzoeken geen enkele medewerking
vanuit de Kringgroepen en komt er dus wederom een zeer grote belasting op een handje vol personen.
Echter waar Kringgroepen aan voorbij gaan is het feit dat ook zij moeten voldoen aan het gestelde binnen
de Kringgroep Statuten en Huishoudelijk reglement en wel vooral Artikel 2 , Artikel 3 en Artikel 10 van de
statuten en Artikel F van het HH reglement van de VDH.
Kortom het is dus niet zo dat Kringgroepen zich kunnen onttrekken aan hun verantwoordelijkheid die in
deze artikelen beschreven staan. Maar ook niet aan de afspraken die binnen de algemene vergadering
afgesproken zijn (zie in deze ook het evenementen rooster).
Laat duidelijk zijn dat het PB geen politie agent gaat spelen maar hierbij de Kringgroep besturen wil
aangeven dat ook zij zich moeten gaan houden aan de spelregels. Als een Kringgroep volgens rooster
een evenement moet organiseren of door het PB verzocht wordt dit te doen zal het vanaf nu niet meer
mogelijk zijn om zonder zeer goede reden dit terug te geven. Wij hopen van harte dat het niet nodig is
om bij onvoldoende reden er mogelijke gevolgen komen, of om op een AV aanvullende maatregelen af
te spreken, maar gaan uit van het gezonde verstand van de Kringgroep besturen.

Beter is het om in overleg met het PB een mogelijke oplossing te zoeken. Tevens verwachten wij een
betere aanwezigheid tijdens contact avonden en tijdens de AV van onze Provinciale afdeling,
overigens staan deze beide open voor besturen en (geïnteresseerde) Kringgroep leden.
Geef dus als bestuur aan wanneer er een contact avond of AV is. Op dit moment krijgt een kringgroep
die het PAK organiseert een bijdrage van de kringgroepen en vanuit het PB maar om een (nog betere)
financiële ondersteuning te geven aan de Kringgroep die een evenement organiseert zal het PB een
voorstel doen tijdens de komende AV.
Tot slot: Een VDH-lid heeft het recht om met zijn/haar hond het hoogst bereikbare in zijn discipline te
behalen. Dit kan alleen als kringgroepen evenementen organiseren die deze leden in staat te stellen
de nodige kwalificaties te halen. (als er bv. geen PAK wordt gehouden dan kan een lid zich niet
kwalificeren voor NIAK en WUSV. Dit kan toch nooit de bedoeling zijn ?)
Met vriendelijke groet,

Wim van Dijk
Namens Prov. Bestuur Zuid-Holland/ Utrecht
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