STICHTING INZET REDDINGSHOND NEDERLAND
CENTRAAL ALARMNUMMER: 06-11455663
Secretariaat: Steurstraat 16 – 4285 XG Woudrichem
Tel: 0183-301952 Mobiel: 06-22432916
KvK: 41114723 - Bankrekening: NL79INGB0000610086
E-mail: info@rescuedogs.nl
Website: www.rescuedogs.nl

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2017

1. Het uitgestelde puinexamen en de GT van 10 december zijn verzet naar 14 januari 2018, onder
voorbehoud van het weer.
2. De overige examens zijn vastgesteld op de volgende data:
13 januari 2018 (extra) vlakte examen
14 april 2018 vlakte examen
15 april 2018 puinexamen en GT
3-4 november 2018 vlakte examens.
Indien nodig worden er extra examendagen toegevoegd.
In het najaar van 2018 zal in principe geen puin-examen plaatsvinden.
3. De gezamenlijke oefendagen met de LE zijn vastgesteld op de volgende data:
3 maart 2018
9 juni 2018
29 september 2018
24 november 2018
Deze oefendagen zijn onderdeel van de samenwerking met de politie en dus alleen
toegankelijk voor vlakteteams en buddy’s die onder deze regeling vallen. De GT vlakte komt als
aparte inzet-training te vervallen. De GT vlakte maakt met ingang van 2018 deel uit van de
gezamenlijke oefendagen met de politie.
4. Voor de inzetbare SIN vlakte teams worden in 2018 in aanvulling op de gezamenlijke
oefendagen met de politie twee theorie avonden gehouden op:
13 februari 2018
11 september 2018
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5. Op 1 januari 2018 treden enkele wijzigingen in werking voor de SIN-examens:
5.1. Het examentarief voor teams die geen lid zijn bij een aangesloten organisatie wordt € 50
per team.
5.2. De maximale zoektijd voor een examen wordt 30 minuten.
5.3. De regel dat een examen maximaal 2x herkanst mag worden vervalt.
5.4. Een inzetbaar team bestaat uit één geleider met hond die als combinatie gecertificeerd
zijn. Een geleider kan met meerdere honden gecertificeerd worden als met iedere hond
het examen wordt behaald. Een hond kan ook met meerdere geleiders een inzetbaar team
vormen nadat iedere geleider het examen met deze hond heeft behaald.
5.5. Vooruitlopend op de geplande aanpassing van de examenreglementen worden examens
door de keurmeesters nadrukkelijk beoordeeld met een inzetbril.
6. Het huishoudelijk reglement en de aansluitcriteria worden ook aangepast aan de huidige
situatie.
7. De feitelijke inzet van burger(vlakte)reddingshondenteams in het kader van de samenwerking
met de politie start per 1 januari 2018.
8. In 2017 zijn twee kandidaat-keurmeesters aan hun opleiding begonnen: Juul Korff en Jan
Reuvekamp. Zij zijn inmiddels allebei geslaagd voor het theorie gedeelte en begonnen aan het
praktijkgedeelte. Dat zal naar verwachting in 2018 worden afgerond
9. Het opleidingsprotocol voor keurmeesters is aangepast, zie hiervoor binnenkort de website.
10. Mede naar aanleiding van de GT-vlakte van dit jaar en van de eerste gezamenlijke oefendag
met de politie komt er een portofoon protocol met frequenties.
11. Belinda Gerrits is geen keurmeester SIN meer.
12. De algemene vergadering met de aangesloten groepen is op 15 juni 2018.
13. Robert Rieken is per 1 december 2017 gestopt als bestuurslid.
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