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Een vereniging/stichting dient bij aansluiting te beschikken over statuten en een huishoudelijk reglement
en ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel.
De statuten van de aan te sluiten vereniging /stichting mogen niet strijdig zijn met de statuten van de SIN
en dienen overgelegd te worden aan het bestuur van de SIN.
De aan te sluiten vereniging/stichting dient een WA-verzekering te hebben afgesloten.
De aangesloten vereniging/stichting verplicht zich om de jaarlijks vastgestelde donatie aan de SIN te
voldoen.
De aangesloten stichting/vereniging is zich zeer bewust van de verantwoordelijkheid die een inzet met
zich meebrengt. Er wordt tijdens een inzet alleen met gecertificeerde reddingshonden teams gewerkt.
Een inzet kan plaatsvinden zoals omschreven in het Huishoudelijk Reglement van de SIN:
a. vanuit de SIN, onder verantwoordelijkheid van de SIN met een door de SIN
geregistreerde inzetleider en uitsluitend met door de SIN gecertificeerde
reddingshondenteams of
b. vanuit een aangesloten stichting of vereniging onder verantwoordelijkheid van de
aangesloten stichting of vereniging met een door de SIN geregistreerde inzetleider
en uitsluitend met door de SIN gecertificeerde reddingshondenteams.
Door de SIN gecertificeerde reddingshondenteams en vrijwilligers die deelnemen aan inzetten zoals
bedoeld in artikel 5 van deze aansluitcriteria/artikel 7 van het Huishoudelijk Reglement van de SIN zijn in
bezit van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
Door de SIN gecertificeerde reddingshondenteams en vrijwilligers die deelnemen aan inzetten zoals
bedoeld in artikel 5 van deze aansluitcriteria/artikel 7 van het Huishoudelijk Reglement van de SIN gaan
vertrouwelijk om met privacygevoelige informatie* tijdens inzetten en delen deze informatie niet met
derden , (sociale) media inbegrepen.
Inzetten moeten gemeld worden aan het bestuur en de Inzetcommissie (INCO) van de SIN.
De aangesloten groepen kunnen, indien er sprake is van een vacature, mensen aanbieden om zitting te
nemen in het bestuur en de commissies (SELCO, INCO) van de SIN.

* onder privacygevoelige informatie wordt informatie begrepen waarmee iemand tot een
“geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon” herleid kan worden. Dit kunnen
bijvoorbeeld naam- en adresgegevens of (herkenbare) foto’s zijn.

Deze aansluitcriteria zijn op 23 februari 2016 vastgesteld en treden per 15 maart 2016 in werking, met
uitzondering van artikel 6 dat op een nader te bepalen tijdstip in werking zal treden.
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