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Bestuur NDDB.
Vanaf de ALV van oktober 2017 was het even spannend. Er werd gevraagd om bestuursleden,
omdat Nikky en Tanja hadden aangegeven te willen stoppen per 31 december 2017. Omdat er
om verschillende redenen dan maar 1 bestuurslid (voorzitter André de Jong) zou overblijven,
besloten ze nog even door te gaan, maar in de aanloop naar de ALV in april j.l. gaven ze aan echt
te gaan stoppen. Aanmeldingen voor het bestuur kwamen er niet, dus het voortbestaan van de
NDDB stond op het spel.
Gelukkig stonden er vlak voor en tijdens de ALV mensen op die zich wilden inzetten voor de
NDDB en het bestuur. Opgelucht kunnen we nu vertellen dat het bestuur bestaat uit de volgende
personen:
Andre de Jong
Thea Darwinkel
Esther Wijma
Eline van Oosteron
Bregtje Hut

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
(aandachtsgebied: PR, sponsering)
Algemeen bestuurslid
(aandachtsgebied: opleidingen, imago verbetering dogdance)

Wij wensen deze mensen veel succes en ook veel plezier in hun nieuwe functie
WK Dogdance 2018
Na een hele hectische periode zal er dan toch een WK Dogdance in Nederland plaatsvinden. Het
was lange tijd onduidelijk of én wanneer het WK Dogdance zou plaatsvinden. Vele gesprekken
zijn er geweest met de Raad van Beheer en andere instanties, maar de kogel is door de kerk.
Het WK Dogdance zal plaats vinden van 20 t/m 22 juli 2018 in de Sporthal Buddingehof te
Ruinerwold.
Op het moment dat er groen licht gegeven werd, is er meteen een organisatieteam opgestaan,
welke bestaat uit:
Andre de Jong
Nikky Goes

Algehele coördinatie en wedstrijdleiding
Contact deelnemers en wedstrijdsecretariaat

Tanja Leblanc
Esther Niemeyer
Eline van Oosterom
Grietje Wagenaar

Financiën
Coördinatie jury
PR en sponsering
PR en sponsering

Meer informatie over het WK vind je op de website www.wcdogdance2018.com. De organisatie
is nog op zoek naar handjes die willen helpen tijdens dit WK. En wie wil dat nu niet?
Je bent op de eerste rang aan het genieten van al dat moois in de ring, je komt sneller in contact
met de deelnemers (misschien wel met jouw voorbeeld) en ja, om dat te krijgen, heb je een
(kleine) taak uit te voeren. Aanmelden kan bij André (andre@wcdogdance2018.com).
Wat natuurlijk ook belangrijk is, is het Nederlandse team dat naar deze WK Dogdance
uitgezonden wordt om Nederland te vertegenwoordigen.
Dit NL team bestaat uit:

HTM:
Marina Delsink met Gwydion
Tanja Leblanc met Chendo
Grietje Wagenaar met Floris
Marian Smit met Kulta
Janny Drost met Dana (R)

Freestyle:
Grietje Wagenaar met Floris
Bregtje Hut met Troy
Eline van Oosterom met Catoo
Aniek Oerlemans met Breezz
Esther Niemeijer met Yuna (R)

OEC 2018 Zwitserland
Van 11 t/m 14 oktober 2018 vind het OEC 2018 plaats in Münsingen te Zwitserland. Vanuit
Nederland vertegenwoordigen de volgende mensen het Nederlandse Team:

Tanja Leblanc met Chendo
Grietje Wagenaar met Floris
Brigitte van Gestel met A´Mayzie
Janny Drost met Dana
Bregtje Hut met Troy (R)

Bregtje Hut met Troy
Grietje Wagenaar met Floris
Eline van Oosterom met Catoo
Brigitte van Gestel met A´Mayzie
Janny Drost met Dana (R)

Geschillencommissie
De geschillencommissie dient uit 3 personen te bestaan. Helaas gaf Natasja rond de
zomerperiode 2017 aan te willen stoppen met de commissie. Doordat André vanaf oktober 2017
een bestuursfunctie kreeg, kon hij geen zitting meer nemen in de commissie.
Met het vormen van een nieuw bestuur, hebben Tanja en Nikky besloten om deze plaatsen op te
vullen. Vanaf heden bestaat de geschillencommissie uit:
Linda Veneberg, Tanja Leblanc en Nikky Goes

Animal Event
De NDDB is dit jaar weer te vinden op het Animal Event (stand 49) en zal daar de NDDB gaan
promoten. Daarnaast heeft de NDDB ook de organisatie van de dogdance challenge in handen,
waarvoor nog plaats is voor enkele deelnemers.
Om extra inkomsten binnen te krijgen ten behoeve van het WK 2018 hebben we ook een grote
loterij. De keuze in prijzen is enorm, van privélessen tot een fotoshoot, van hondenspeeltjes tot
beloningen, van sleutelhangers tot sieraden.
Lootjes kosten € 2,- per stuk en € 5,- per 3 lotjes
Bezoek onze stand en koop je lootjes.
Coach Team NL
Omdat de vorige coach vanwege drukte op het werk, de taak als Coach Team NL neer heeft
gelegd, is het Nederlands team van dogdancers op zoek naar een coach.
Wie weet is dat wel iets voor jou?
Wat doet een coach zoal?
- Inspireert en motiveert de dogdancers van het
NL Team;
- Is contactpersoon tussen het NL team en de
organisatie van het internationaal event;
- Zorgt ervoor dat het NL team alle informatie
ontvangt over internationale evenementen;
- Zorgt voor rust binnen het team;
- Draagt zorg voor de inschrijving van het NL team
bij een internationaal evenement;
- Informeert nieuwe teamleden over gewoontes en gebruiken tijdens een internationaal
evenement;
- Is aanwezig bij de briefing op de internationale wedstrijd;
- Past als persoon binnen het NL team;
- Organiseert teamdagen.
Om ervoor te zorgen dat je niet met alles meteen in het diepe wordt gegooid, krijg je in de
aanloop naar het komende WK begeleiding van Nikky Goes (vorige coach Team NL) om alle ins
en outs te leren over een internationale wedstrijd. Op het komende WK in Ruinerwold kun je dan
ervaren of het iets is voor je en of je ook verder wil gaan als volledig Coach NL Team.
Het voordeel van dit WK is, dat er altijd wel ergens iemand is met ervaring die je dan ook even
kan helpen.

Denk jij nu, dat is iets voor mij?
Stuur dan een mail naar contact@nddb.nl en beschrijf daarin je motivatie en waarom jij denkt
dat je de juiste persoon bent om het NL team te begeleiden.
Wij gaan je dan voorstellen aan het NL team en wie weet ben je al aspirant coach tijdens het
komend WK.

Afscheid nemen
Wij willen er liever niet aan denken, maar we
komen er ook niet echt omheen. Gewoon omdat
dit bij het leven hoort. Er komt altijd een moment
van afscheid. Afscheid van je hond of afscheid van
een dierbaar persoon. De NDDB is van mening dat
zij daar iets mee moet doen.
Vanaf januari zijn wij begonnen met het sturen
van kaarten wanneer er een dierbare is
overleden.
Helaas kan de NDDB ook niet alles en iedereen in
de gaten houden, dus zijn wij afhankelijk van informatie van buitenaf. Wij verzoeken onze leden
dan ook, om wanneer zij in de gaten krijgen dat er van een lid een dierbare is heengegaan, dit te
melden via afscheid@nddb.nl.
Janny Drost gaat namens de NDDB deze post verzorgen met een persoonlijke kaart.

