Informatiemap

Oude Roswinkelerweg 110, 7814 RT Emmen

Bestuur:

Voorzitter:

Harry Hamminga
06-30738397
harryhamminga14@gmail.com

Secretaris:

Arjan Schottert
06-35122671
arjan_jacqueline@hotmail.com

Penningmeester:

Lies Beukema
06-11498529
liesbeukema@gmail.com

Bestuurslid:

Gido Neep
06-20669290
gido1991neep@hotmail.com

Bestuurslid:

Mariska Bijstra
06-17784941
mariska_online@hotmail.com

Website :
E-mail :

www.boxerclub-zuidoostdrenthe.n
boxerclubzod@hotmail.com

WhatsApp Trainingen :

06-11498529

Voorwoord:

Wij heten u van harte welkom bij de Boxer KringGroep Z.O. Drenthe.
De Boxer KringGroep bestaat sinds 1984 en is opgericht door Dhr. Ab Venema.
Onze club bestaat louter uit vrijwilligers die zich met “hart voor de zaak” inzetten.
Voor ons staat dan ook voorop, dat zowel u als uw boxer voor beider plezier bij ons
op het veld staan, om u en uw boxer het een en ander te leren.
Meestal begint dit bij de puppycursus waarna u eventueel door kunt stromen
naar het EG gedeelte en van daar uit kunt u verder naar de VZH / IGP of IGBH trainingen.
En zoals we allemaal allang weten is de boxer natuurlijk de leukste en de fijnste hond die
er bestaat, maar niet altijd de gemakkelijkste om op te voeden.
De club heeft jarenlange ervaring op het gebied van opvoeding en training van boxers.
Daarom is het verstandig om advies in te winnen bij onze ervaren instructeurs die
goed bekend zijn met de boxer.
Een goede training kan teleurstellingen over het gedrag van uw boxer voorkomen.
U kunt aan de trainingen met uw pup beginnen vanaf ca. 8 weken, maar ook met een
oudere hond bent U uiteraard van harte welkom.
Onze instructeurs zullen altijd op een positieve manier proberen les te geven, dit
doormiddel van belonen en spelen.
Tijdens de trainingsuren kunt u in de kantine een consumptie kopen,
terwijl u met uw medecursisten nog even gezellig napraat over de training.
Eén maal per kwartaal krijgt u in uw digitale brievenbus (mail) een nieuwsbrief van de club
met diverse berichtjes over het wel en wee van de club.
Elk jaar organiseren wij diverse examens en evenementen, waar hond en geleider aan
kunnen deelnemen.
Tevens organiseren we jaarlijks een leden BBQ .
Verder hopen we natuurlijk dat u en uw boxer onze trainingen als positief ervaren en
wensen wij u een prettige tijd toe bij onze club.

Het Bestuur.

Trainingstijden:

Dinsdagavond:
Puppy's
EG groep
Vrije training
VZH / IGP / EG gevorderden

19:00 - 19:30
19:30 - 20:00
20:00 - 20:30
20:30 - 21:00

Donderdagavond:
Pakwerk in trainen
Manwerk

19:00 - 19:30
19:30 - 22:00

Zaterdagmorgen:
Speuren
Puppy's
EG groep
VZH groep
Vrije Training

09:00 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:30

Trainers:
Arjan Schottert en Heleen Talen
Pakwerkers:
Arjan Schottert en Gido Neep

Bij verhindering, graag afmelden via WhatsApp groep.

Enkele belangrijke spelregels:

1.

Tijdens de lessen wordt u verzocht de aanwijzingen van de
instructeur(s) te volgen, heeft U hier geen behoefte aan dan kunt U
gebruik maken van de vrije training.

2.

Tijdens trainingen / examens of onderlinge wedstrijden is het niet
toegestaan met honden op het terras of in de kantine aanwezig te
zijn.

3.

Behoeften welke de hond op het terrein doet dienen door de
geleider / eigenaar opgeruimd te worden.

4.

Het aanwezig zijn met zieke honden is niet toegestaan.

5.

Elk lid of cursist is gehouden de kantine en het veld schoon en
verzorgd achter te laten.

6.

Van ieder lid / cursist wordt verwacht dat hij / zij in een sfeer van
goede harmonie met elkaar omgaat en respect voor elkaar toont.

Voor meer info of vragen kunt U terecht bij het bestuur of ga naar
www.boxerclub-zuidoostdrenthe.nl

De kosten:

Lid met hond € 50,- per half jaar.
Ieder volgend (trainend) huisgenootlid € 11,- per half jaar.
Iedere volgende hond € 5,- per half jaar.
Donateur / sponsor / ondersteunend lid € 20,- per half jaar.
Mogelijkheid tot bench huur, kosten € 15,- per half jaar.
Mogelijkheid tot incidentele bench huur € 1,- per keer.
Betalingen lopen via automatische incasso.
Beëindiging van het lidmaatschap kan per half jaar en dient
schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie ( Lies Beukema )
Consumptiekaarten:
Consumptiekaarten zijn verkrijgbaar bij de penningmeester a € 20,- p.st.

Inschrijfformulier Lidmaatschap
Boxer kringgroep Z.O. Drenthe
Voorletter(s)

---------------------------------------------------------

Achternaam

---------------------------------------------------------

Adres

---------------------------------------------------------

Postcode

---------------------------------------------------------

Woonplaats

---------------------------------------------------------

Land

---------------------------------------------------------

E-mail

---------------------------------------------------------

Naam Hond(en)

---------------------------------------------------------

AVG Foto

Ja / Nee

Tarieven:
Lidmaatschap met 1 hond € 50,- per half jaar.
Ieder volgend (trainend) huisgenootlid € 11,- per halfjaar.
Iedere volgende hond € 5,- per half jaar.
Donateur/Ondersteunend lid € 20,- per jaar.
Huur bench € 15,- per half jaar.
Geef hieronder Uw keuze aan.
*Lidmaatschap met 1 hond.

€

Huisgenootlid.

€

Donateur. (niet trainend)

€

Ondersteunend lid.(niet trainend)

€

Extra honden (buiten hoofdlid om)

€

Huur bench.

€

Totaal per jaar

____________
€

Het lidmaatschapsgeld zal halfjaarlijks via een automatische incasso bij U van de rekening
afgeschreven worden. De halfjaarlijkse nota zal U digitaal toegestuurd worden

`

Naam
Adres
Postcode en Plaats
Incassant ID
Kenmerk machtiging
Reden betaling

Boxerkringroep Z.O. Drenthe
Oude Roswinkelerweg 110
7814 RT Emmen
NL08 RABO 0178 232 076
Half jaarlijkse contributie
Contributie

Door ondertekening van dit formulier geeft U toestemming aan:
Boxerkringgroep Z.O. Drenthe.
Om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar Uw bank om een bedrag van Uw
rekening af te schrijven en aan Uw bank om doorlopend een bedrag van Uw rekening af te
schrijven overeenkomstig de opdracht van:
Boxerkringgroep Z.O. Drenthe.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.
Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Voorletter (s)

-------------------------------------------------------------------

Naam

-------------------------------------------------------------------

Adres

-------------------------------------------------------------------

Postcode

-------------------------------------------------------------------

Plaats

-------------------------------------------------------------------

Land

-------------------------------------------------------------------

IBAN

-------------------------------------------------------------------

Datum
Plaats

---------------------------------------

Handtekening:

Ondergetekende trekt hierbij de machtiging in die is verleend aan:

Naam
Adres
Postcode en Plaats
Land
Incassant ID

Boxerkringroep Z.O. Drenthe
Oude Roswinkelerweg 110
7814 RT Emmen
Nederland
NL08 RABO 0178 232 076

Om van zijn/haar bankrekening bedragen af te schrijven wegens:
Reden betaling
Kenmerk machtiging

Contributie
Half jaarlijkse contributie

Naam

-------------------------------------------------

Adres

-------------------------------------------------

Postcode en Plaats

-------------------------------------------------

Land

-------------------------------------------------

IBAN

-------------------------------------------------

Plaats en Datum

Handtekening:

-----------------------------------------

-----------------------------

Privacyverklaring
1. Naam vereniging:
Kringgroep Zuid-Oost Drenthe van de Nederlandse Boxerclub
2. Het doel van het bewaren van persoonsgegevens.
De Kringgroep gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van het voeren van de
ledenadministratie. De ledenadministratie wordt gebruikt om contributies te innen en het kunnen
voldoen aan de diverse administratieve verplichtingen rondom examens & wedstrijden.
Daarnaast geeft de Kringgroep de persoonsgegevens door aan de NBC ten behoeve van de
verplichte ledencontrole. (denk ook aan eventuele mailingen binnen uw Kringgroep, evt. bv.
verzenden van nieuwsbrieven toevoegen).
Wie hebben er toegang tot de persoonsgegevens van de vereniging? Uitsluitend bestuursleden van
de Kringgroep hebben inzage in de lidmaatschapsgegevens. Uitsluitend onderstaande functionarissen
zijn bevoegd tot het muteren van de persoonsgegevens: (bijv. functionaris ledenadministratie,
secretaris, penningmeester).
3. Wie gaat de gegevens ontvangen?
De Kringgroep verstrekt de persoonsgegevens alleen aan de Nederlandse Boxer Club en, bij
deelname aan een examen / wedstrijd, aan de desbetreffende keurmeester en de Commissie
Werkhonden van de Raad van Beheer. De gegevens worden uitsluitend schriftelijk bewaard. (indien
digitaal geef dan ook aan waar bewaard, hoe beveiligd en of er back - ups gemaakt worden. Zo ja,
ook hiervan hoe bewaard. Indien bij een partij in de Cloud, dient hiermee een
Verwerkersovereenkomst te zijn afgesloten, zie bijv. https://klant.afas.nl/sla/verwerkersovereenkomst )
Indien u mailingen verstuurt, dient u de geadresseerden uitsluitend in de bcc te zetten en niet in de
CC of Aan.
4. Hoe lang bewaard de vereniging de gegevens?
De Kringroep bewaart de persoonsgegevens van ieder lid gedurende het lidmaatschap plus een jaar
na opzegging (dit mag best langer mits u in art. 2 reden/doel vermeld waarom u e.e.a. bewaard, bijv.
organiseren 5 jaarlijkse reunies). Indien de ledenadministratie is gekoppeld aan de financiële
administratie kan i.v.m. administratieve bewaarplicht een bewaartermijn van 7 jaar gelden. De
gegevens kunnen op verzoek alsdan daarna worden geanonimiseerd.
5. Recht op inzien ,rectificeren en verwijderen persoonsgegevens
Iedereen waarvan de Kringgroep de persoonsgegevens bewaart, kan zijn eigen gegevens opvragen
en bij onjuistheden te laten rectificeren. Daarnaast kan hij/ zij met een gegronde reden de
persoonsgegevens laten verwijderen. Dit betekent dan wel stopzetting als lid van de Kringgroep, maar
is geen reden om de contributie niet te voldoen.
6. Een ieder heeft recht om bezwaar te maken op bewaren van zijn/haar persoonsgegevens
Het staat ieder lid vrij om bezwaar te maken tegen het bewaren van zijn haar persoonsgegevens.
7. Recht op overgang van gegevens
Indien een lid de persoonsgegevens van zichzelf wil krijgen, omdat hij / zij bij een andere Kringgroep
gaat trainen, kunnen deze opgevraagd worden bij contactpersoon privacygegevens. Deze gegevens
worden uitsluitend verstrekt aan het lid zelf. Het staat het lid staat vrij om deze gegevens door te
geven aan derden.
8.Recht op intrekken verwerking persoonsgegevens
Ieder lid mag nadat hij / zij goedkeuring heeft gegeven om gegevens te verzamelen, dit weer
intrekken. De gegevens die tot aan het moment van intrekken verkregen zijn, blijven behouden maar
er zullen geen nieuwe persoonsgegevens verzameld worden.
9. Recht op klachten
Ieder lid, dat van mening is dat de Kringgroep de persoonsgegevens gebruikt voor andere doeleinden
dan beschreven in punt 2, kan een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, te vinden via
de link https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/autoriteit-persoonsgegevens

10. Verplicht tot geven persoonsgegevens vanuit de NBC
De Kringgroep is vanuit haar statutaire verplichtingen, gehouden om jaarlijks aan de Nederlandse
Boxer Club de volgende persoonsgegevens te verstrekken: NBC-lidnummer, volledige naam, adres,
woonplaats, telefoonnummer en e - mailadres.
11. Elk lid is verplicht persoonsgegevens te geven
Om lid te zijn van de Kringgroep is het verplicht persoonsgegevens te verstrekken aan de Kringgroep
die betrekking hebben op: Trainen, examens en wedstijden lopen met uw hond, lidmaatschap NBC en
het innen van gelden. Indien u de persoonsgegevens niet geeft, wordt u afgewezen als lid.

Examens:

Boxerkringgroep Z.O. Drenthe zal jaarlijks (bij voldoende deelname)
zijn best doen om de volgende examens te realiseren:

Puppy examen.
Hierbij bepalen de trainers wie doorgaat naar de E.G. groep.

E.G. examen ( Elementaire Gehoorzaamheid )
V.Z.H. examen ( Verkeers Zekere Hond )
Trainers bepalen wie hier klaar voor is.
U.V. examen ( Uithoudings Vermogen )
I.G.P. 1-2-3 ( Internationale Gebruikshonden Prüfungsordnung )
Ofwel Speuren, Appél en Manwerk

Let Op !!
Mocht U examen willen doen voor:
VZH / U.V. / I.G.P. 1-2-3
dan moét U lid zijn van een Ras Vereniging, tevens moet men in het bezit zijn van
een hondenlogboek. Het hondenlogboek vraag je aan bij het Raad van Beheer.

Beste leden van Boxerclub Zuid-Oost Drenthe.
Er staat weer een nieuw jaar voor de deur waarin wij graag een examen willen organiseren.
Dit is alleen mogelijk met behulp van onze leden. Wij hebben niet elk jaar voldoende honden die een
examen kunnen doen het minimale aantal om een examen te mogen aanvragen is namelijk 4
honden.
Nu hebben wij er als bestuur over gesproken en zijn tot de conclusie gekomen dat het voor een
werkhonden vereniging wel wenselijk is dat er minimaal elk jaar een examen moet worden
gehouden. Dit om aan alle wensen van de leden en vereniging te kunnen voldoen.
Daarom verwachten wij van onze leden dat ze hier aan mee gaan werken. Voor de mensen die al
mooi op weg zijn qua training voor het komende VZH examen vooral door trainen, maar voor de
mensen die al een VZH hebben en nog niet klaar zijn voor een volgende examen verwachten wij wel
dat ze deelnemen om zo de lege plekken op te vullen.
Voor de mensen die al eens een examen hebben gelopen en het ook hebben behaald is het een mooi
leermoment om te zien of er verbetering in zit. Op deze manier kunnen wij ook de nieuwe leden elk
jaar een examen aanbieden.
Ook zijn wij van mening dat het minimale van 4 honden wat weinig is om een examen te organiseren.
Daarom stellen wij als club een minimaal van 6. Dit heeft verschillende redenen namelijk:
1) Als er 2 zakken bij 4 honden is er 50% gezakt en valt het hoofdbestuur (NBC) hier over.
2) Hoe meer examenkandidaten wij hebben hoe beter we het examen kunnen financieren.
3) En de samenhorigheid wordt groter hoe meer zielen hoe meer vreugd.
Voor de mensen die nog geen VZH hebben maar het wel graag willen halen kunnen zich melden bij
de trainer of de werkhondencommissie (Arjan en Gido). Er wordt uiteraard wel beoordeeld of de
combinatie geleider en hond er klaar voor zijn.
Voor de mensen die al VZH of IPO hebben maar nog niet klaar zijn voor een volgend examen gaan wij
er van uit dat ze zich opgeven voor het laatste examen die ze hebben gelopen nog eens doen om zo
het aantal deelnemers zo hoog mogelijk te maken. Bij een te kort aan honden zal het bestuur
informeren bij leden of ze zich willen aanmelden of in het ergste geval moeten wij het examen
annuleren. Als bestuur denken wij dat op deze manier een examen elk jaar mogelijk moet kunnen
zijn.

Examens en toelatings’s eisen:
De examens kunnen zijn:
Examen
Toelating’s eis
Leeftijd
VZH
15 maanden
IGB-H1 1t/m3
VZH
15 maanden
IGP-V
VZH
15 maanden
IGP-1
VZH
18 maanden
IGP-2
IGP-1
19 maanden
IGP-3
IGP-2
20 maanden
SPH-V
VZH
18 maanden
SPH-1
VZH
18 maanden
SPH-2
SPH-1
19 maanden
SPH-3
SPH-2
20 maanden
Ook moet de eigenaar van de hond en de geleider lid zijn van een rassen vereniging.
VZH:
Dit is verkeers zekere hond en bestaat uit 2 onderdelen namelijk het appel gedeelte met lijn volgen
en los volgen en een B gedeelte om te kijken hoe de hond reageert op voetgangers, fietsers andere
honden en auto’s.
IGB-H1t/m3:
Dit is een extra variant op het VZH. Elk niveau dat je hier hoger wil, komen er oefeningen bij uit het
IPO appel programma denk hier bij aan apporteren, vooruit sturen, sta oefening enz. ook deze
bestaat net als het VZH uit 2 onderdelen.
Onderstaande lijstje geeft de verschillen tussen de niveaus
Onderdeel
VZH
Lijnvolgen
15
Los volgen
15
Zit met stilstaan
10
Af met stilstaan
10
Zit uit beweging
Af uit beweging
Sta oefening
Vooruit sturen
Apport over de grond
Apport over de haag 100cm
Apport over de schutting 140 cm
Af met afleiding
10
Totaal
60

IGB-H1
30
30

IGB-H2
20
20

IGB-H3

15
15

15
15
10
10

10
10
10
10
15

10
100

15
10
100

10
100

20

IGP_v: is een opstapje naar IGP1 maar hoef je niet te doen je mag het ook overslaan. IGP-V bestaat
wel uit 3 onderdelen zoals IGP1,2en 3 namelijk speuren Afdeling A appel afdeling B en man werk
afdeling C. in het onderstaande lijstjes vind je de verschillen in de afdelingen van de 4 verschillende
IPG examens.
Afdeling A speuren
Onderdeel
IGP-V
IGP1
IGP2
IGP3
Aantal passen
200
300
400
600
Aantal benen
1
3
3
5
Aantal hoeken
1
2
2
4
Aantal voorwerpen eigen E vreemd F
2E
3E
3F
3F
Eigenspoor E vreemd spoor F
E
E
F
F
Lig tijd voor uitwerken
0
20
20
60
Uitwerk tijd
10
15
15
20
Afdeling B
Onderdeel
IGP-V
IGP1
IGP2
IGP3
Lijnvolgen
30
Los volgen
20
15
15
15
Zit uit beweging
10
10
5
Af uit beweging
15
10
10
10
Sta oefening
5
10
Vooruit sturen
10
10
10
Apport over de grond
15
15
10
10
Apport over de haag 100cm 80cm bij IGP-V
10
15
15
15
Apport over de schutting 180 cm
15
15
15
Af met afleiding
10
10
10
10
Totaal
100
100
100
100
Voor de sta oefening zit er bij 2 en 3 wel verschil namelijk bij 2 moet je de hond weer ophalen
en bij 3 de hond voor roepen.
Ook bij het apporteren zit er verschil bij de 180 haag bij 1 hoeft de hond alleen maar er 1 keer over
klimmen zonder blok bij 2 en 3 heen en terug met blok.
En apporteren over de grond heb je verschil in blok IGP 1,2 en 3 blok die zijn telkens zwaarder.
Afdeling C
Onderdeel
Rieveren
Stellen en aanblaffen
Vlucht verhindering
Overval op de hond
Rug transport
Overval op de hond vanuit rug transport
Afstand stellen
Overval na afstand stellen

IGP-V
15
30
50

IGP1
5
15
20
30

IGP2
5
15
15
20
5

30

20
20

IGP3
10
15
10
15
5
15
15
15

Zij transport
Totaal

5
100

0
100

0
100

0
100

IGP-V geen stokslagen en tussen de oefeningen mag de hond aangelijnd worden
IGP1 mag de hond tussen de oefeningen aangelijnd worden.

Loop schema VZH lijn volgen IGb-H1t/m3 lijn volgen IGP-V lijn volgen IGP1 t/m3 los volgen

Loop schema los VZH IGB-H1 t/m3 IGP-V maar dan zonder de zit

Extra opdrachten na het loop schema los volgen voor IGP1 2 en 3

Voor IGP2 en 3 heb je ook nog een sta oefening die volgt na de af oefening.

Activiteiten Agenda 2020.

29 Februari

Ab Venema Bokaal

14 Maart

NL Doet

07 April

ALV

11 April

VZH Examen (was 4 April)

28 April

Ab Venema Bokaal

10 Mei

Jonge Honden Dag

20 Juni

Ab Venema Bokaal

29 September

Ab Venema Bokaal

19 December

Ab Venema Bokaal

(was 24 Maart)

Nog nader te bepalen de “Boxer” Doe Dag

Voor een aantal activiteiten zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die ons kunnen/willen
assisteren bij een aantal activiteiten.

Het bestuur.

