Notulen NDDB Algemene Ledenvergadering
Datum: zondag 31 mei 2015
Locatie: Dorpshuis Buddinghehof, Ruinerwold
Aanwezige leden: dhr. Cor David (voorzitter), mw. Esther Niemeijer (secretaris), mw. Chantal Oudt
(penningmeester), mw. Tanja Leblanc (algemeen lid), mw. Grietje Wagenaar, dhr. André de Jong (webmaster),
mw. Esther Wijma, mw. Janny Drost, mw. Bregtje Hut, mw. Aniek Oerlemans, mw. Margreet Oerlemans, mw.
Nikky Goes, mw. Marjan Koster.
Afwezige leden met kennisgeving: mw. Brigitte van Gestel (algemeen lid), mw. Sofie Greven, mw. Marina
Krom, mw. Minna Yrjänä, mw. Wies Koelewijn, mw. Natasja Meulenkamp.
Notulist: mw. Esther Niemeijer

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 10:05.
2. Mededelingen / Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.
3. Notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.
4. Algemeen jaarverslag
De voorzitter geeft het algemeen jaarverslag.
Hoofdsponsor Farm Food
Sinds 1 januari heeft de NDDB een hoofdsponsor: Farm Food. Zij zijn erg gemotiveerd voor de Dogdance
sport. De NDDB heeft 10.000 Euro tot haar beschikking gekregen, voor de eerste 3 jaar. Er is mogelijkheid tot
contractverlenging tot 5 jaar, of zelfs tot 10 jaar.
Farm Food is ook de hoofdsponsor van het Animal Event, dus dit is een mooie combinatie. De Farm Food
challenge die op het Animal Event gehouden is was een groot succes.
NDDB leden die een NDDB wedstrijd organiseren kunnen Farm Food benaderen voor sponsoring van hun
evenement. Hiervoor kunnen zij contact opnemen met het bestuur.
Van het sponsorgeld wil het bestuur o.a. een promo-pakket samenstellen, waar leden gebruik van kunnen
maken. Dit materiaal zal centraal gestald moeten worden. Het bestuur doet een oproep aan de leden of iemand
een plek heeft/weet.
Farm Food wil ook meewerken aan het WK in 2018 op de World Dog Show.
Andere sponsoren zijn mogelijk, mits dit geen voerfabrikanten zijn. Het bestuur heeft daarom ook Beaphar
benaderd als mogelijke sponsor. Beaphar sponsort mogelijk een foam vloer, die door NDDB leden gebruikt kan
worden.
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Toetreding Raad van Beheer
De NDDB is nog niet toegetreden bij de Raad van Beheer. Het probleem ligt, aldus de Raad van Beheer, dat de
NDDB stmboomloze honden toestaat op wedstrijden. In augustus komt het voorstel wederom bij de Raad van
Beheer op tafel.
Tijdens een gesprek tussen de Raad van Beheer en het bestuur is wel duidelijk naar voren gekomen dat de Raad
de NDDB graag als partner heeft bij de organisatie van het WK Dogdance op de World Dog Show.
5. Financieel jaarverslag
De penningmeester geeft het financieel jaarverslag.
De penningmeester heeft moeite gehad met het in orde maken van de boekhouding, dit omdat zij slechts 1
A4tje aan boekhouding van de vorige penningmeester overgedragen heeft gekregen. Met behulp van een
boekhouder is zij er vervolgens hard mee aan de slag gegaan en het resultaat mag er wezen. Zie BIJLAGE 1
voor het overzicht van de boekhouding.
Een korte samenvatting: afgelopen jaar is er verlies geleden. Dit komt o.a. doordat er een aantal niet
afgerekende facturen van de voorgaande jaren betaald zijn. Ook zijn er een aantal wedstrijdafdrachten niet aan
de NDDB betaald. Dit gaat om een aantal wedstrijden, georganiseerd door dezelfde persoon. Na meerdere
dringende verzoeken heeft deze persoon nog niet betaald.
Om dit jaar positief uit te komen zijn er meer leden nodig. Op dit moment heeft slechts 1/3 van de leden hun
contributie betaald. Er gaat zo snel mogelijk opnieuw een dringend verzoek uit door de ledenadministratie.
6. Herbenoeming bestuur (geen aftredende bestuursleden)
Brigitte van Gestel treedt statutair af als algemeen bestuurslid, na een zitting in het bestuur sinds december
2013. Zij heeft zich als niet herkiesbaar opgesteld, in verband met haar verhuizing en tijdgebrek.
Esther Niemeijer treedt af als secretaris per 1 september, na een zitting in het bestuur sinds december 2010. Zij
heeft zich als niet herkiesbaar opgesteld, in verband met tijdgebrek.
Esther en Brigitte worden hartelijk bedankt voor hun inzet voor de NDDB.
7. Vacatures bestuur
De volgende leden hebben zich kandidaat gesteld voor het bestuur:
Nikky Goes, Wies Koelewijn en Aniek Oerlemans
Aniek en Nikky stellen zich voor. Wies is niet aanwezig en heeft een schriftelijke introductie geschreven.
Een anonieme stemming volgt. Niet aanwezige leden krijgen de mogelijkheid om telefonisch te stemmen, waar
tweemaal gebruik van gemaakt wordt, waardoor er in totaal door 15 man gestemd wordt. De uitslagen:
Nikky Goes: 14x ja
Aniek Oerlemans: 14x ja
Wies Koelewijn: 2x nee en 12x ja
Alle drie zijn hiermee toegetreden tot het bestuur. Het bestuur feliciteert de dames met hun toetreding en zijn
blij met deze nieuwe mankracht.
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8. Vacature geschillencommissie
Er hebben zich 2 kandidaten voor de geschillencommissie gemeld:
André de Jong en Natasja Meulenkamp.
Door Tanja Leblanc is recent een ex-rechten student benaderd; deze persoon moet nog antwoorden.
De ALV beslist dat zowel André als Natasja toegelaten worden tot de geschillencommissie.
9. Wijzigingen NDDB-wedstrijdreglement
a. Terugdraaien van de ‘50% regeling’ voor zowel het NK als de selectieprocedure voor de Crufts,
OEC en FCI WK.
Voorgesteld werd om de 50% regeling terug te draaien, zodat een ieder aan de titel Nederlands Kampioen in
aanmerking kan komen, ongeacht het aantal gelopen wedstrijden. Voor het OEC en het WK zou dit inhouden
dat een ieder aan de selectieprocedure kan meedoen. Het minimum aantal verplichte wedstrijden wordt
hiervoor jaarlijks bekend gemaakt (de ‘oude regels’). Dit i.v.m. het niet tijdig ingevuld zijn van de
wedstrijdkalender aan het begin van het seizoen.
De ALV besluit dit voorstel af te keuren. De 50% regeling blijft bestaan. Echter, er zal een maximum aantal
wedstrijden van 5 gehanteerd worden. Dit wil zeggen, als er 11 of meer wedstrijden worden georganiseerd de
combinatie nooit meer dan 5 wedstrijden hoeft te lopen om in aanmerking te komen voor de titel Nederlands
Kampioen. Meer wedstrijden lopen mag natuurlijk altijd!
De volledige nieuwe selectieprocedures voor NK, EK en WK, zijn te vinden als Bijlage II.
Hierbij dient een opmerking geplaatst te worden: het bestuur kan in bijzondere gevallen besluiten om
compensatie te verlenen aan combinaties bij het niet behalen van de 50% aan gelopen wedstrijden. Deze
compensatie dient aangevraagd te worden bij het bestuur.
b. Reiskosten jury vastleggen op 19 cent per gereden kilometer
De ALV gaat akkoord. De reiskosten worden vastgelegd op 19 cent per gereden kilometer.
c. Mogelijkheid tot een kwalificatie klasse in de recreanten klasse
Dit idee is ontstaan om handlers te behouden die door het niet (kunnen) behalen van de benodigde scores niet
hoger komen in de kwalificatie klassen. Dit wordt als demotiverend gezien. De standaard open klasse is meer
een oefen klasse, die voldoet niet aan de behoeften. Wanneer er een kwalificatie recreanten klasse komt, is er
toch de mogelijkheid om ergens voor te strijden en te werken met kans op beloning, namelijk een prijs en
promotiepunt kwalificatie klasse recreanten. Het inschrijfgeld kan even hoog gehouden worden als de
kwalificatie klasse. Er kunnen 2 klassen gerealiseerd worden: Recreanten 1 voor Beginners en Novice en
Recreanten 2 voor de overige klassen. Deze worden gejureerd als in de kwalificatieklassen maar de deelnemers
mogen beloning in de ring gebruiken. De deelnemers kunnen promotiepunten behalen en bij 3 promotiepunten
mogen ze van Recreanten 1 naar Recreanten 2. Bij 5 moeten zij verplicht over. Wanneer blijkt dat er veel
interesse is voor deze nieuwe klasse zullen er meerdere niveaus gecreëerd worden (Recreanten Beginners,
Novice, Int, etc.).
d. Afschaffen van de losse startkaart
De NDDB ziet graag meer leden. Met de losse startkaart is zij een concurrent van zichzelf. Ook wordt er nogal
gesjoemeld met de losse startkaarten, omdat het lastig te controleren is hoeveel wedstrijden iemand ermee
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loopt. De losse startkaart wordt daarom per 1 januari 2016 afgeschaft. Wanneer er vervolgens meer leden
komen zullen de kosten van het lidmaatschap lager worden.
Daarnaast worden per januari 2016 alle recreatieve klassen open gesteld voor mensen zonder startkaart.
Mensen die geen startkaart hebben, betalen dan wel een hoger tarief per inschrijving, namelijk € 20,00 i.p.v. de
€ 15,00 die voor leden geldt. Voor deelname in de kwalificatieklasse is/blijft een lidmaatschap met startkaart (€
27,50 per jaar) noodzakelijk.
10. Uitslag enquête
Het bestuur heeft een enquête uitgegeven en hierop zijn 48 inzendingen binnengekomen, een mooi aantal. Het
bestuur is nu op de hoogte van wat er zich binnen de leden afspeelt. Punten die opvallen:



Er is weinig animo voor veel wedstrijden per jaar (voor velen zijn 6 wedstrijden genoeg).
Veel mensen geven aan een tweedaagse wedstrijd teveel te vinden, zij hebben liever een eendaagse
wedstrijd.

Zie Bijlage III achteraan de agenda voor de uitslag van de enquête.
11. Ingekomen stukken/punten
a. Plan voor sponsorgelden Farmfood

(Grietje Wagenaar)

Grietje vraagt of de sponsorgelden van Farm Food inmiddels zijn ontvangen en wat de NDDB denkt hiermee te
gaan doen.
De € 10.000 die de NDDB van Farm Food heeft ontvangen als sponsoring staat inmiddels op de rekening van
de NDDB. Er is al e.e.a. gespendeerd aan de wedstrijd op het Animal Event. Dit promomateriaal ligt
momenteel bij Grietje.
Met de overige gelden wil het bestuur o.a. een promopakket samenstellen waar ieder lid gebruik van kan maken
(banners, kraam, pennen, folders, kaartjes, clickers, etc. Dit pakket zou ideaal gezien centraal gestald worden en
vervoerd in een aanhanger waar geen E-rijbewijs voor nodig is. Daarnaast wil de NDDB investeren in een
wedstrijdvloer en een wedstrijdomheining.
Grietje ziet graag dat er budgetten opgesteld worden voor het bedrag; dit wil zeggen zoveel voor het een,
zoveel voor het ander. Het bestuur gaat zich hierover buigen.
Aniek geeft aan dat het een optie is om een promotiefilm te laten maken door Peter Heeringa, welke op
evenementen gedraaid kan worden.
b. Jurywaardering toevoegen

(Grietje Wagenaar)

Grietje ziet graag dat er een jurywaardering toegevoegd wordt voor een hoge score in de Championklasse, om
deze deelnemers meer uitdaging en motivatie tot deelnemen te geven. Bijvoorbeeld bij het eenmalig behalen
van een 9,5 op zowel techniek als artistiek kan er iets kleins / button uitgedeeld worden, bij 5x kan er een titel
en een certificaat uitgegeven worden. Het bestuur gaat zich hierover buigen.
c. Wedstrijdagenda sneller bekend maken

(Janny Drost)

Janny ziet graag dat de wedstrijdkalender sneller bekend is. Het bestuur is het geheel met Janny eens maar
ondanks diverse verzoeken aan (mogelijke) wedstrijdorganisatoren om een wedstrijd te organiseren en de
datum z.s.m. door te geven lukt dit maar steeds niet.
NDDB

Wedstrijden komen z.s.m op de NDDB-website. Het bestuur zal (oude) organisatoren nogmaals contacteren.
d. Werkwijze en regels OEC/WK op de website zetten

(Janny Drost)

Janny ziet graag dat de werkwijze rondom teamselecties op de NDDB-website gezet worden. Deze staan echter
reeds vermeld in het wedstrijdreglement. Ook komen ze ten tijde van een selectie op de website.
Het bestuur is nog wel bezig met een aanvulling voor de selectie, en wel een specifiekere omschrijving van o.a.
welke kosten er gemoeid zijn met het deelnemen aan een dergelijke wedstrijd, en een omschrijving van wat er
nu echt van een deelnemer verwacht wordt qua (team)spirit.
e. Wedstrijdring: open of dicht; niet altijd gelijk

(Janny Drost)

Janny geeft aan dat op sommige wedstrijden de ring dicht is, en op sommige open. Beide zijn echter toegestaan
en dit is aan de organisator.
f.

Nieuwsbrief vaker uitgeven

(Janny Drost)

Janny geeft aan dat de NDDB-nieuwsbrief nog maar 2x is verzonden sinds december 2013. Dit moet vaker en
wel 4x per jaar. Het bestuur is het hiermee eens en wil graag een commissie opstellen als redactie voor de
nieuwsbrief. Esther Wijma geeft aan dat zij dit graag wil doen.
Grietje geeft aan dat het van belang is om de volgende zaken zeker elke keer in een nieuwsbrief op te nemen:
wedstrijdagenda, ALV data, selectieprocedures.
g. Lokatie ALV en wedstrijden

(Eline van Oosterom)

Eline vraagt of het mogelijk is de locaties van wedstrijden en de ALV wat meer naar het midden van het land te
verplaatsen. Dit zou meer deelnemers trekken. Het bestuur doet een oproep aan de leden, als iemand een mooie
locatie weet voor de ALV, dit graag doorgeven aan het bestuur. Wedstrijdorganisatoren mogen zelf bepalen
waar zij hun wedstrijd organiseren.
12. Rondvraag / w.v.t.t.k.
a. Waarschuwingsbrief

(Bregtje Hut)

Bregtje houdt haar verhaal omtrent een brief met een officiële waarschuwing die zij vanuit het bestuur gekregen
heeft voor het gedrag van haar hond gedurende de OEC 2014 in Stuttgart. Bregtje laat weten dat er foutieve
informatie in deze waarschuwingsbrief stond, dat er aannames gedaan zijn zonder Bregtje zelf te horen, en dat,
toen zij dit aan het bestuur liet weten, de brief iets is aangepast maar de waarschuwing (voor een bijtincident,
dat inderdaad heeft plaatsgevonden) is blijven staan. Bregtje is het niet eens met de waarschuwing en vind dat
deze moet worden ingetrokken; de eigenaren van de honden hebben immers in onderling overleg zaken
opgelost. Het bestuur is het hier niet mee eens; wanneer een handler Nederland / de NDDB vertegenwoordigd
mogen dit soort dingen gewoon niet gebeuren. De waarschuwing is echter niets meer of minder dan een
waarschuwing, en heeft verder geen consequenties. Bregtje voelt zich niet gehoord door het bestuur en vindt
tevens dat zij veel te lang moet wachten op antwoord van het bestuur, waardoor er bij haar veel frustratie is
opgebouwd. Het bestuur kan zich in Bregtje inleven wat betreft het lang moeten wachten op antwoord, maar
aangezien alle bestuursleden naast hun bestuurswerk andere functies hebben kan het bestuur nu eenmaal niet
direct op zaken reageren. Het bestuur heeft reeds haar excuses aangeboden voor de fouten in de eerste
waarschuwingsbrief en doet dit tijdens de vergadering weer. Zij zal zich voortaan beter laten informeren
alvorens een brief op te stellen. De waarschuwing blijft echter staan en heeft verder geen consequenties voor
deelname aan wedstrijden.

NDDB

b. Stemmen met volmacht

(Marjan Koster)

Marjan vraagt zich af waarom stemmen met volmacht niet mogelijk is. Het bestuur geeft aan dat dit statutair zo
geregeld is en een statutenwijziging kost veel geld. Wat wel mogelijk is, om een poll via internet te laten
houden, voor diegenen die niet op een ALV aanwezig kunnen zijn. Tevens is het mogelijk om telefonisch te
stemmen.
c. Verzoek tot betalen contributie via Facebook

(Janny Drost)

Janny vond het vreemd dat het bestuur via de NDDB-Facebook pagina de leden een herinnering heeft gestuurd
tot het betalen van de contributie voor 2015. Kan het niet persoonlijker? Het bestuur geeft aan dat zij reeds
enkele keren via e-mail de leden hiertoe heeft opgeroepen. Desondanks hebben veel leden nog niet betaald.
Tanja geeft aan dat er een aparte pagina kan komen voor de ‘NDDB’ op zich en de ‘NDDB-leden’ waar je
alleen toegelaten wordt als je lid bent. Hier kunnen dit soort herinneringen beter op zijn plaats komen. André
gaat dit regelen.
13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 13:00.
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Bijlage 1
Financieel overzicht
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Balans
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Baten en lasten via bank
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Resultaten rekening
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Bijlage II
Nieuwe selectieprocedures per 1 januari 2016
Selectieprocedure Nederlands Kampioenschap
Elke combinatie met een NDDB-startkaart kan deelnemen aan het NK.
Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de titel Nederlands Kampioen:
A) De handler is NDDB-lid
B) De handler heeft de Nederlandse nationaliteit
C) De combinatie is op minstens 50% (of in ieder geval 5 wedstrijden, bij 11 wedstrijden of meer) van het
aantal in 12 maanden (*) georganiseerde NDDB wedstrijddagen gestart in een officiële klasse (van de
volwassenen categorie) voor de betreffende divisie (Heelwork to Music en/of Freestyle)
Opmerking: als 50% van de wedstrijden geen rond aantal geeft dan wordt dit aantal afgerond naar boven.
Voorbeeld: als er 9 wedstrijddagen geweest zijn dient men 4.5 (= 5) wedstrijden gelopen te hebben.
(*) Met '12 maanden' wordt bedoeld: een periode van 12 maanden, terugtellend vanaf 3 maanden voor de
sluiting van inschrijving voor het betreffende evenement. Voorbeeld: de sluitingsdatum van inschrijving voor
een NK valt op 5 april 2015. Er wordt dan naar het aantal wedstrijden gekeken dat in de periode van 5 januari
2014 t/m 5 januari 2015 gehouden is.
Deze nieuwe procedure gaat in per 1 januari 2016 en geldt voor alle NK ’s vanaf die datum.

Selectieprocedure FCI evenementen
Voorwaarden voor deelname:
A)

De handler is NDDB-lid

B)

De handler heeft de Nederlandse nationaliteit.

C)

De hond is een rashond met een NHSB registratie.

D)

De hond is minimaal 18 maanden oud op de 1e dag van het evenement.

E)

De combinatie neemt op NDDB wedstrijden deel in de volwassenen categorie (*).

(*) Opmerking: junioren die de Junior Champion titel met hun hond behaald hebben mogen met de betreffende
hond de overstap maken naar de volwassenen categorie (en naar keuze in de volwassenen Beginners klasse of
Novice klasse starten). Deze overstap is niet verplicht, echter wel noodzakelijk wil de junior in aanmerking
komen voor de selectie.
F)
De combinatie is op minstens 50% (of in ieder geval 5 wedstrijden, bij 11 wedstrijden of meer) van het
aantal in 12 maanden (*) georganiseerde NDDB wedstrijddagen gestart in een officiële klasse (van de
volwassenen categorie) voor de betreffende divisie (Heelwork to Music en/of Freestyle).
Opmerking: als 50% van de wedstrijden geen rond aantal geeft dan wordt dit aantal afgerond naar boven.
Voorbeeld: als er 9 wedstrijddagen geweest zijn dient men 4.5 (= 5) wedstrijden gelopen te hebben.
Alle behaalde scores worden meegerekend in de gemiddelde eindscore van de combinatie. Wanneer een
deelnemer méér dan 50% van de wedstrijden gelopen heeft, tellen de hoogste scores.
(*) Met '12 maanden' wordt bedoeld: een periode van 12 maanden, terugtellend vanaf 3 maanden voor de
sluiting van inschrijving voor het betreffende evenement. Voorbeeld: de sluitingsdatum van inschrijving voor
een WK valt op 5 april 2015. Er wordt dan naar het aantal wedstrijden gekeken dat in de periode van 5 januari
2014 t/m 5 januari 2015 gehouden is.
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G)

(Indien van toepassing) aanvullende eisen vanuit het organiserende land

Noot: de Nederlands Kampioenen Heelwork to Music en Freestyle zijn verzekerd van een (eenmalige)
plaatsing in het desbetreffende team op het eerstvolgende evenement (EK óf WK), mits deze combinatie(s)
tevens aan de bovenstaande harde eisen voldoen (A t/m G). Zij dienen zich nog wel zelf voor de selectie aan te
melden.
Het team wordt aangevuld met de hoogst genoteerde wedstrijdlopers die zich aanmelden (zij, die aan de eisen
voldoen en de hoogste gemiddelde scores hebben).
Wanneer er geen volledig team samengesteld kan worden op basis van bovenstaande eisen dan zal onderdeel F
aangepast worden naar een kleiner aantal wedstrijden (lager percentage).
Zijn er hierna nog lege plekken dan kunnen er combinaties door het NDDB bestuur uitgenodigd worden voor
een plek in de selectie (aanwijsplekken).
Deze nieuwe procedure gaat in per 1 januari 2016 en geldt voor alle FCI evenementen (WK) vanaf die datum.

Selectieprocedure Open evenementen (EK, WK)
Idem als voor FCI evenementen, alleen de hond hoeft niet perse een rashond te zijn.
Deze nieuwe procedure gaat in per 1 januari 2016 en geldt voor alle Open evenementen (OEC) vanaf die
datum.

Selectieprocedure CRUFTS (Int. Freestyle Competition)
(Idem als voor FCI evenement, maar alleen de hoogstgenoteerde Freestyle combinatie gaat.)
Voorwaarden voor deelname:
A)

De handler is NDDB-lid

B)

De handler heeft de Nederlandse nationaliteit.

C)

De hond is een rashond met een NHSB registratie.

D)

De hond is minimaal 18 maanden oud op de 1e dag van het evenement.

E)

De combinatie neemt op NDDB wedstrijden deel in de volwassenen categorie (*).

(*) Opmerking: junioren die de Junior Champion titel met hun hond behaald hebben mogen met de betreffende
hond de overstap maken naar de volwassenen categorie (en naar keuze in de volwassenen Beginners klasse of
Novice klasse starten). Deze overstap is niet verplicht, echter wel noodzakelijk wil de junior in aanmerking
komen voor de selectie.
F)
De combinatie is op minstens 50% (of in ieder geval 5 wedstrijden, bij 11 wedstrijden of meer) van het
aantal in 12 maanden (*) georganiseerde NDDB wedstrijddagen gestart in een officiële klasse (van de
volwassenen categorie) voor de betreffende divisie (Freestyle).
Opmerking: als 50% van de wedstrijden geen rond aantal geeft dan wordt dit aantal afgerond naar boven.
Voorbeeld: als er 9 wedstrijddagen geweest zijn dient men 4.5 (= 5) wedstrijden gelopen te hebben.
Alle behaalde scores worden meegerekend in de gemiddelde eindscore van de combinatie. Wanneer een
deelnemer méér dan 50% van de wedstrijden gelopen heeft, tellen de hoogste scores.
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(*) Met '12 maanden' wordt bedoeld: een periode van 12 maanden, terugtellend vanaf 3 maanden voor de
sluiting van inschrijving voor het betreffende evenement. Voorbeeld: de sluitingsdatum van inschrijving voor
Crufts valt op 5 april 2012. Er wordt dan naar het aantal wedstrijden gekeken dat in de periode van 5 januari
2011 t/m 5 januari 2012 gehouden is.
G)

(Indien van toepassing) aanvullende eisen vanuit het organiserende land

Noot: de Freestyle combinatie met de hoogste gemiddelde score is de 1e keus voor deelname aan de Crufts. Zij
dient zich nog wel zelf voor de selectie aan te melden. Wanneer de hoogstgenoteerde loper ervoor kiest om niet
te gaan, mag de daarna hoogstgenoteerde combinatie gaan, enzovoort.
Wanneer er geen combinatie geselecteerd kan worden op basis van bovenstaande eisen dan zal onderdeel F
aangepast worden naar een kleiner aantal wedstrijden (lager percentage).
Is er hierna nog geen geselecteerde combinatie dan kan er een combinatie door het NDDB bestuur uitgenodigd
worden voor deelname (aanwijsplek).
Deze nieuwe procedure gaat in per 1 januari 2017 en geldt voor deelname aan de Crufts vanaf die datum. Voor
Crufts 2016 wordt de tot nu toe gebruikte procedure gehanteerd.
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Bijlage III
Uitslag enquête

Uitkomst enquête NDDB voorjaar 2015
Als eerste willen wij als bestuur iedereen bedanken voor het invullen van de enquête. We zijn blij met jullie
inbreng. Als bestuur nemen we de uitslag serieus en weten nu wat er in Dogdance Nederland speelt, zodat we
daar met het besturen rekening mee kunnen houden en aan de slag kunnen.
Hieronder staat de uitslag van de enquête. We hebben alle punten bekeken en zo goed mogelijk
geïnventariseerd.
Een aantal punten kunnen al tijdens de aanstaande ledenvergadering besproken worden wanneer deze in de
rondvraag aangedragen worden.

De uitkomst:


We hebben er 48 ingevulde enquêtes ontvangen. Niet alle deelnemers hebben alle vragen ingevuld.



Deelnemers aan de enquête zijn zowel lid als geen lid.
3 zijn alleen FHN lid en 7 hebben alleen een startkaart.



Deelnemers wonen verspreid over heel Nederland, de meeste deelnemers wonen in de provincies
Brabant en Friesland.



Of de deelnemer heeft 1 hond of meer dan 2. 8 Deelnemers hebben 2 honden.



Grootgedeelte van de deelnemers traint zelf. 2 bij een KC en 10 bij een hondenschool.



30 deelnemers lopen wedstrijden en 18 niet.



Over het algemeen wil de deelnemer graag 6 wedstrijden per jaar of minder lopen. Er zijn 10
deelnemers die iedere maand of meer wedstrijd willen lopen per jaar.



Gemiddeld maakt het niet uit hoeveel kilometer er voor een wedstrijd gereden moet worden. En als
het wel wat uitmaakt is het minder dan 50 km. 8 willen er maximaal 100 kilometer voor rijden.



Binnen of buiten wedstrijden: Of binnen of geen voorkeur. Waarvan 19 binnen en 19 geen voorkeur.
Allen buiten is niet voor gekozen.



De deelnemers zijn over het algemeen enthousiast over wedstrijden op shows en andere
evenementen. Goede promotie van de sport. Men vindt wel dat er goede uitlaat mogelijkheden
moeten zijn en een goede afgesloten ring.



Men kiest of voor 1 wedstrijddag of geen voorkeur. Voor specifiek 2 dagen hebben 3 deelnemers
gekozen.



Medailles en lintjes worden voldoende bevonden. Er zijn totaal 6 deelnemers die ze lelijk vinden en 9
vinden ze goed.
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Alle kosten vindt men over het algemeen acceptabel. Een enkele vindt het inschrijfgeld van de
wedstrijden te hoog en een aantal het lidmaatschap. Startkaart wordt goed op gereageerd en zijn de
deelnemers heel positief over. 4 vinden dat de losse startkaart afgeschaft moet worden.



Veel deelnemers willen geen wedstrijd organiseren. 13 deelnemers wel, waaronder de deelnemers
die al een wedstrijd organiseren of georganiseerd hebben. Er is wel vraag naar begeleiding tijdens de
organisatie in de vorm van coach/aanspreekpunt.



Men vindt het erg leuk als we een workshop van een buitenlandse jurylid gaan organiseren. Maar
bijna alle deelnemers geven aan na de wedstrijd, om precies te zijn 26. 14 geen voorkeur en 2 voor de
wedstrijd.



Alle workshopmogelijkheden scoren goed. Eigenlijk heeft iedereen alles aangekruist. HTM is het minst
favoriete. 1 deelnemer heeft anders ingevuld, namelijk inzicht en inspiratie.



De volgende buitenlandse dogdancers worden genoemd voor het geven van een workshop:
Jules Ondier, Simon Drabkova, Ekaterina, Richard Curtis, Mary Ray, Sidsel, Michelle Pouliot, Katja
Tamminen, Vanda Gregorova, Anja Christiansen, Heather Smit. Maar lang niet iedereen heeft deze
vraag beantwoord. Geen voorkeur werd ook vaak aangegeven of geen idee. Michellen Pouliot, Jules
Ondier, Anja Christiansen en Richard Curtis zijn meerdere malen genoemd.



Bijna alle deelnemers zijn tevreden over de NDDB als organisatie en over de bestuursleden.
1 Deelnemer vindt dat we helemaal niets doen en dat de organisatie beter afgeschaft kan worden. 3
Deelnemers vinden dat we veel vooruitgang hebben geboekt de laatste tijd. Er zijn ook deelnemers de
geen mening hebben gegeven, 17 om precies te zijn.
1 Deelnemer vindt dat alles veranderd moet worden binnen de NDDB.
18 Deelnemers vinden dat we het als bestuur goed doen, 2 vinden dat we het niet goed doen en 2
voldoende.



11 Deelnemers hebben aangegeven geen vrijwilligers werk te willen doen en 12 wel. 1 Deelnemer wil
zich wel bezig houden met het maken van een goede wedstrijd afscheiding voor binnenwedstrijden.
2 Deelnemers met het maken van prijzen en trainingshulpmiddelen voor de verkoop.
2 Deelnemers willen wel meer activiteiten organiseren mbt dogdance en promotie van de Dogdance
sport.



15 Deelnemers gaan naar de ledenvergadering, 10 niet en voor 10 is het afhankelijk van de locatie
waar het gehouden wordt. Men vindt over het algemeen dan dat het wat centraler in Nederland
gehouden moet worden.



Over het algemeen is men tevreden over de jurering.
1 Deelnemer vindt dat de jury een deelnemer teveel als concurrentie ziet.
1 Deelnemer vindt dat de jury moet beginnen met het maken van complimenten ivm motivatie.
2 Deelnemers vinden dat er zoveel mogelijk met minimaal 2 juryleden gejureerd moet worden.
8 Deelnemers vinden dat er sneller gejureerd moet worden.
2 Deelnemers willen meer feedback.
2 Deelnemers vinden dat er meer jury studie- en opleidingsdagen georganiseerd moeten worden
zodat de jury gemotiveerd, up to date blijft, getraind blijft en er gebrainstormd kan worden.
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3 Deelnemers vinden dat het beoordelingssysteem anders moet. Wanneer men bijvoorbeeld in de
Advance niet goed loopt, bijvoorbeeld op beginners/novice niveau gelopen hebben, hebben ze vaak
toch nog punten die rond de Intermediate of hoger zitten. Dit klopt niet, wordt er aangegeven.

De volgende tips en opmerkingen zijn gegeven (kort samengevat bij sommigen):

-

-

-

Muzieklengte weer korter, welzijn van de hond moet voorop staan.
Vanuit het bestuur moet er meer interactie met de leden zijn.
Oprichting NDDB demoteam.
Bestuur moet geen eigen belang hebben maar de Dogdancesport promoten en groter maken.
Wijziging OEC/WK kwalificatie. Deelnemers die geen NL nationaliteit hebben maar wel
woonachtig zijn wel mee kunnen doen aan kwalificaties en selecties.
Kwalificatie NK terug draaien. Men hoeft niet per se een aantal wedstrijden te lopen om kans te
hebben voor de titel. Dat is niet voor iedereen haalbaar.
Bestuur moet Dogdance meer promoten. Veel mensen kennen deze tak van hondensport nog
niet.
Verlagen van de wedstrijdafdracht. Wedstrijd organiseren is best kostbaar. Waarschijnlijk worden
er dan meer wedstrijden georganiseerd.
Verplicht om hele dag op wedstrijd te zijn, waarom? (ligt bij wedstrijd organisatie)
Er moeten meer workshop georganiseerd worden. Dit een taak voor de NDDB.
Men wil regelmatig op de hoogte gehouden worden dmv een nieuwsbrief. Waar dan ook leuke
wetenswaardigheden in staan. Zoals links naar YT filmpjes.
Geen sfeer op wedstrijden.
Grotere wedstrijden organiseren
Inschrijfgeld NK verhogen ivm hogere kosten voor de organisatie van een NK
Wedstrijdkalender moet eerder bekend zijn.
Er worden te weinig wedstrijd georganiseerd
Het inschrijfgeld is te hoog.
Ledenvergadering moet centraal in Nederland gehouden worden
Er moet een aanspreekpunt/coach zijn voor mensen die voor het eerst een wedstrijd willen
organiseren. Handleiding wedstrijd organiseren is niet voldoende. Men wil er meer begeleiding
bij. Op de website zijn niet snel de benodigde formulieren te vinden. En men kan nergens vinden
waarin men de scores moet bijhouden.
Wedstrijden worden teveel in het noorden georganiseerd
Loopt geen NDDB wedstrijden omdat ze begrepen heeft dat tijdens het inlopen je met meerdere
honden en handlers in de ring inloopt. Vindt dit niet fijn ivm honden die wat meer persoonlijke
ruimte nodig hebben.
Neem nu wel een lidmaatschap NDDB ivm kortingen op workshops.
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