
P a g i n a  1 | 2 

 

 

Nieuwsbrief 2022-2 

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 13, 20 en 27 september j.l. is door de VRN een cursus ringmedewerker 

gegeven, waarbij Mevr. Wilma Roem de docente was. Aan deze cursus hebben 

20 cursisten deelgenomen, welke allen geslaagd zijn. 

Het bestuur is voornemens om in het voorjaar van 2023 een cursus 

ringmedewerker in het westen en in het noorden van het land te organiseren.  

De kosten voor deze cursus gaan € 50,00 per cursist bedragen. Als u 

belangstellenden voor de cursus kent kunnen deze zich aanmelden bij de 

secretaris. 

Volgend jaar bestaat de VRN 10 jaar. Een van de doelstellingen tijdens de 

oprichting was het behartigen van de belangen van haar leden. Het bestuur 

heeft signalen opgevangen dat de vergoeding van ringmedewerkers tijdens de 

shows nogal verschilt. Het bestuur heeft hiervoor een brief aan de Raad van 

Beheer gestuurd. In deze brief geeft het bestuur het volgende aan: 

“Het bestuur stelt voor dat de ringmedewerkers voor alle shows een km 

vergoeding krijgen van € 0,35 ongeacht het aantal km’s welke er gereden moet 

worden, dus zonder een maximum. Verder stelt het bestuur voor dat elke 

ringmedewerker een vergoeding krijgt per dag van minimaal € 15,00. Verder 

stellen wij voor dat ringmedewerkers meer dan 110 km enkele reis moeten 

reizen naar de showlocatie de nacht voorafgaande aan de show een 

hotelovernachting krijgt aangeboden inclusief een diner. Ditzelfde geldt 

uiteraard bij een meerdaagse show voor de nacht tussen beide showdagen. 
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Wij verzoeken het bestuur dan ook dit tijdens een ledenvergadering in te 

brengen en op te nemen in de tarievenlijst van de Raad van Beheer”. 

Op de AV van de RvB op 10 december te Barneveld zal onze brief ofwel 

behandeld worden als ingekomen stuk dan wel geagendeerd worden als 

agendapunt. Helaas is geen van de bestuursleden in staat deze vergadering bij 

te wonen daar deze samen valt met de Brussel Dog Show, waar wij ook acte de 

presente geven. 

Een van de andere doelstellingen tijdens de oprichting was om te bemiddelen 

bij tentoonstelling gevende verenigingen en bij rasverenigingen bij het zoeken 

naar en het aanstellen van ringmedewerkers. Het bestuur heeft een brief aan 

alle TGV’n en rasverenigingen gestuurd waarin zij aankondigt hier met ingang 

van 1 januari 2023 invulling aan te willen geven. 

Dit jaar zijn er nog twee hondenshows in Nederland, te weten “De Winner” in 

Leeuwarden en “De Kerstshow” in Gorinchem. Het bestuur hoopt u op een van 

deze shows te ontmoeten en met u van gedachte te wisselen. 

Wij hopen in 2023 dat ons ledental boven de 100 personen gaat bedragen. We 

zitten er tegen aan! Dus ontmoet u op een show een collega die nog niet lid is 

of lid is geweest in het verleden, stel haar/hem op de hoogte van de actuele 

ontwikkelingen van onze VRN!!  

De VRN is een club van en voor jullie! 

Verder wenst het bestuur u alvast prettige feestdagen en een voorspoedig 

kynologisch 2023.  


