Nieuwsbrief 2021-2
Met deze nieuwsbrief wil het bestuur de leden op de hoogte brengen van de
ontwikkelingen binnen de Vereniging Ringmedewerkers Nederland.
Op 22 januari 2022 houden we een nieuwjaarsbijeenkomst in het Dorpshuis
Den Ham te Zuilichem. Het aanmeldingsformulier wordt binnenkort
gepubliceerd op onze website. Tijdens deze bijeenkomst zal er door Mevr. Elly
Weijenborg – Weggemans een lezing worden gehouden met als onderwerp
“Attitude van de Ringmedewerker”. Bij binnenkomst krijgen alle deelnemers
een kop snert! Alle deelnemers krijgen een bewijs van deelname. De kosten
voor deze bijeenkomst zijn voor leden € 5,00 en voor niet leden € 10,00. U kunt
zich voor deze bijeenkomst aanmelden door overmaking van het bedrag aan de
penningmeester onder vermelding van “Deelname nascholingscursus 22-012022”.
Op 10 juli 2021 werd onze ALV gehouden in het dorpshuis Den Ham in
Zuilichem. Deze vergadering werd bezocht door 14 leden. Tijdens deze
vergadering waren onze bestuursleden Henk Baars en Paul Stijns aftredend en
herkiesbaar. Beide zijn unaniem bij acclamatie herkozen. Gert Schoneveld heeft
het verslag van de kascommissie, bestaande uit Carla Kortekaas en Gert
Schoneveld, voorgelezen en voorgesteld om de penningmeester en het bestuur
décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over 2020. Carla
Kortekaas was aftredend kascommissie-lid. De voorzitter heeft haar bedankt
voor haar bewezen diensten. Gert Schoneveld werd herbenoemd als lid van de
kascommissie en Patricia van de Broek neemt de opengevallen plaats in van
Carla Kortekaas. Als reserve-kascommissie lid is Jos Robberts benoemd.
Omdat het regelmatig voorkomt dat er ringmedewerkers worden aangesteld
bij een buitenlandse keurmeester, terwijl deze ringmedewerkers een van de
FCI talen niet beheersen, willen wij een inventarisatie onder onze leden
houden welke vreemde talen in woord en schrift u allen beheerst. In een later
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stadium worden deze gegevens, na overleg met TGVN’s, op een besloten
portaal, gepubliceerd voor TGVN’s en rasverenigingen voor hun KCM’s en
clubmatches.
Verder willen we graag inventariseren wat de behoefte onder de leden is om
een opleiding dan wel nascholing te krijgen. Graag uw suggesties per mail
kenbaar maken bij het secretariaat.
Voor beide inventarisaties kunt u een mail sturen aan
secretaris@ringmedewerkers.nl.
Het flyeren in Maastricht en Bleiswijk begint zijn vruchten af te werpen. Wij
heten onze nieuwe leden van harte welkom en hopen dat zij zich snel thuis
voelen bij de VRN!
Via de Raad van Beheer hebben we een mailbericht ontvangen voor
internationale registratie van ringmedewerkers. We geven het mailbericht
hieronder onverkort door.
Beste collega.
In januari 2020 zijn we gestart met een nieuw project specifiek voor
ringsecretarissen/stewards. Wij willen graag een internationale database
aanleggen van alle FCI landen ring secretarissen.
Deze database zou helpen om EDS / WDS-organiserende landen in staat te
stellen gemakkelijker medewerkers te vinden.
Ze kunnen het online zetten als ze op zoek zijn naar collega's en hun
aanbiedingen laten zien.
De taalbarrières kunnen gemakkelijker worden overwonnen. (bijv. als ze in
Celje kijken naast een Franse keurmeester, kan een steward die zowel Engels
EN Frans spreekt in de database op deze criteria filteren).
Met behulp van de Facebook-groep kunnen we makkelijker met elkaar in
contact komen en van elkaar leren.
Webinars zullen ons helpen onze kennis te verbeteren en de verschillende cac /
cacib-systemen in verschillende landen te leren kennen.
De uitgenodigde medewerkers voor deze grote shows mogen zich
voorbereiden op een grote internationale kennismaking.
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Doe mee en registreer u op www.fcisteward.com
We nodigen je uit om na een succesvolle aanmelding lid te worden van onze
Facebook-groep met het registratienummer dat je hebt ontvangen (besloten
groep): https://www.facebook.com/groups/fcisteward/
Bedankt en vriendelijke groeten,
Thomas Tomkahazy-Hajek
FCI Stewards United

Het bestuur wenst u allen prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2022 toe en
we hopen elkaar volgend jaar op veel shows te mogen begroeten.
Voor alles geldt stay healty.
Binnenkort ontvangt u van de penningmeester een nota voor de contributie
over 2022. Wij verzoeken U bij deze zo spoedig mogelijk te voldoen.
Indien u vragen of suggesties heeft kunt u deze natuurlijk altijd bij het bestuur
inbrengen.
Het bestuur.
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