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Nieuwsbrief 2022-1 

Met deze nieuwsbrief wil het bestuur de leden op de hoogte brengen van de 

ontwikkelingen binnen de Vereniging Ringmedewerkers Nederland. 

Allereerst een hartelijk welkom aan onze nieuwe leden. We hopen dat jullie 

zich snel thuis voelen bij de VRN! 

Op 9 april werd onze ALV gehouden in het dorpshuis Den Ham in Zuilichem. 

Deze vergadering werd bezocht door 8 leden. Tijdens deze vergadering waren 

onze bestuursleden Pascal Tyndall, voorzitter, en Monique Roozeboom, 

commissaris Opleidingen, aftredend en herkiesbaar. Beide zijn unaniem bij 

acclamatie herkozen. Patricia van de Broek heeft het verslag van de 

kascommissie, bestaande uit Gert Schoneveld en Patricia van de Broek 

voorgelezen en voorgesteld om de penningmeester en het bestuur décharge te 

verlenen voor het gevoerde financiële beleid over 2020. Dit gebeurde 

vervolgens. Gert Schoneveld was aftredend kascommissie-lid. De voorzitter 

heeft hem bedankt voor zijn bewezen diensten. Patricia van de Broek werd 

herbenoemd als lid van de kascommissie en Jos Robert neemt de opengevallen 

plaats in van Gert Schoneveld. Als reserve-kascommissie lid is Marijke Pleging 

benoemd.  

Op 1 juni heeft onze voorzitter en penningmeester een overleg gehad op het 

kantoor van de RvB te Amsterdam met de heer Mark Wisman, 

portefeuillehouder tentoonstellingszaken. Een van de agendapunten die aan de 

orde zijn geweest is de cursus Ringmedewerker. Dit heeft tot het volgende 

geleid: 

In samenwerking met de Kynologenclub Arnhem en Omstreken gaan we een 

cursus Ringmedewerker verzorgen. Deze cursus zal worden gegeven in het 

clubhuis van de KC Arnhem e.o. op de dinsdagen 13, 20 en 27 september. 

Aanvang: 20.00 uur. We hebben Wilma Roem bereid gevonden als docent op te 

treden. De kosten voor deze cursus zijn € 30,00. Cursisten zijn hiervoor tevens 1 
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jaar lid van onze vereniging. Als u geïnteresseerden voor deze cursus kent, 

kunnen deze zich aanmelden bij de secretaris via het mailadres 

secretaris@ringmedewerkers.nl. 

De VRN wil graag in de nabije toekomst, een vervolg cursus ringmedewerker 
geven.  
Hiervoor hebben we wat informatie nodig over wat gaat er weleens mis in de 
ring ? Wat zou er beter kunnen?? Waar loop je tegen aan?? 
Het kunnen technische problemen zijn. Maar misschien wel met de 
samenwerking met bepaalde ringmedewerkers of keurmeesters. 
Maar ook van keurmeesters die dergelijke problemen tegen komen zou ik 
graag reacties van krijgen!! 
Graag ontvangen wij uw reacties op het volgende emailadres: 
Info@ringmedewerkers.nl. 
 
Tot slot: Op 14 juni was er een overleg met de TGVN’s waarbij onze secretaris 
bij aanwezig was. Ook de TGVN’s vinden dat er een grotere rol is weggelegd 
voor de VRN. 
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