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Vacatures bestuur

Op 1 oktober was er een extra ingelaste Algemene Leden Vergadering. De hoofdzakelijke reden
van deze ALV was het vertrek van bestuursleden.
Nadat Wies Koelewijn haar functie had neergelegd, heeft Nikky Goes deze tijdelijk overgenomen.
Dit omdat ze begin dit jaar nog in het bestuur zat en dus voor een groot deel op de hoogte was
van de laatste ontwikkelingen. Nikky heeft aangegeven definitief te willen stoppen op uiterlijk 31
december.
Tanja Leblanc heeft ook aangegeven uiterlijk 31 december te willen stoppen met haar functie als
penningmeester wegens gezondheidsredenen.
Tijdens de ALV is Andre de Jong door het bestuur voorgedragen en hij is door de leden gekozen.
Ongeveer 1 week geleden heeft Wendy Coersen aangegeven via de NDDB-facebook groep voor
leden, dat zij ook haar functie wil neerleggen i.v.m. gezondheidsredenen.
Om het voortbestaan van de NDDB te garanderen zijn wij dus nog op zoek naar bestuursleden.
Een bestuur bestaande uit meer dan 3 leden zou erg welkom zijn om de verschillende taken te
verdelen.
Wil jij het bestuur versterken? Meld je dan aan via contact@nddb.nl
Met vriendelijke groeten
Het bestuur NDDB

Hond 2017
De organisatie van Hond 2017 heeft de NDDB gevraagd om demo´s en workshops te gaan
verzorgen tijdens Hond 2017. Natuurlijk hebben wij ingestemd, dit is mooie PR voor de NDDB.
Hiervoor zijn wij op zoek naar leden die hierbij willen meehelpen. Natuurlijk ontvang je dan
gratis toegang voor dit event en kan je buiten je demo om gewoon lekker rondlopen en snuffelen
bij de vele kraampjes.
Hond 2017 is op 8 – 9 – 10 december in de Rai te Amsterdam. Ook beginners kunnen aan deze
demo´s meedoen.
Wil jij hieraan meehelpen?
Geef je dan op via contact@nddb.nl

Vermeld dan ook meteen welke datum je beschikbaar bent.
Tijdens Hond 2017 zal er ook een NDDB selectie wedstrijd zijn, georganiseerd door Grietje
Wagenaar.
Voor deze wedstrijd zal een verkorte inschrijf periode zijn en gaan de kwalificatieklasses voor op
alle andere klasses i.v.m. het tijdsblok waarin deze wedstrijd is. De wedstrijd is op 9 december.
Informatie

Verhoging contributie
Tijdens de laatste ALV hebben de leden ingestemd met de voorgestelde verhoging van de
jaarlijkse contributie.
Dit was nodig, omdat de NDDB voor elk lid afdracht dient te doen aan de Raad van Beheer.
Wij zijn sinds dit jaar officieel aangesloten bij de Raad.
Per 1 januari 2018 zal de jaarlijkse contributie € 20,- zijn.
De kosten voor de startkaart en extra startkaart blijven ongewijzigd.
Het bestuur NDDB

Agenda
09 december 2017
27 januari 2018
28 januari 2018
11 februari 2018
01 april 2018
27 mei 2018
Geef niet op

NDDB selectiewedstrijd tijdens Hond 2017
Workshop Elke Boxoen
Workshop Elke Boxoen
NDDB selectiewedstrijd
NDDB selectiewedstrijd
NDDB selectiewedstrijd

Harde wind, opwaaiend zand, snoeppapiertjes en andere troepjes, maar
vooral een geïmproviseerde ring bestaande uit een enkel lint maakten
dat ik weinig vertrouwen had dat Doortje tijdens onze demo’s bij Honden
aan Zee iets zou doen. In plaats van vertrouwen te hebben, stond de pier
van Scheveningen vol beren.
Toen ik Doortje kreeg en naar cursus ging met haar, merkte ik al snel dat
ze het leren en samenwerken met mij heel leuk vond, dus toen ik
dogdance kon gaan doen, heb ik er nooit 1 seconde over nagedacht dat
teckels eigenlijk zelfstandig werkende honden zijn. Helaas werd Doortje
door omstandigheden erg onzeker en werd ze bang voor andere honden.
Toen ik met haar de instructeurscursus ging doen, wilde ze op dag 1 niet
uit haar bench komen, omdat ze het te spannend vond. De rest van de
week heb ik in een hoekje met haar kunnen werken, maar mijn wens om
ooit eens een wedstrijd te lopen, zag ik toen wel een beetje in rook op
gaan.
Direct deze wens laten varen wilde ik niet. Ik wist door de instructeurscursussen heel wat meer
over honden, dus ik besloot op een rustige en positieve manier met Doortje te gaan werken aan
haar zelfvertrouwen. Op de terugkomdag een paar maanden later had ik een al een hele andere
hond! Ik besloot ons in te schrijven voor onze eerste wedstrijd op Animal Event. Ondanks dat een
hele routine teveel gevraagd was, was ik verkocht en ik besloot door te gaan.
LEES MEER

