Jaarplan 2017 kynologie.
1. Inleiding.
Mede afhankelijk van voortgang herstructurering zullen CBK en verantwoordelijk HB-lid zich
ook in 2017 steeds meer richten op algemene belangen: welzijn en gezondheid van alle
Duitse Herdershonden: niet alleen sport-en showhonden maar ook die van liefhebbers.
Gezien de werkzaamheden gerelateerd aan de jubileumviering gedurende het gehele jaar,
zal de omvorming tijdelijk een min of meer status-quo krijgen. Individuele actuele
aanpassingen zijn daarop natuurlijk een uitzondering. Met name de scheiding tussen
beleidsmatig besturen en uitvoering bestuurszaken blijft derhalve voorlopig nog in een
statische, onvoleinde situatie.
2. Doel, doelgroep en beoogd resultaat.
Sterker staan in de behartiging van gezondheid en welzijn van de Duitse Herdershond,
bijstaan van leden in het algemeen en stappen voorwaarts maken in fok beleidstechnische
maatregelen. Doelstellingen zijn onveranderd: verbeteren integrale gezondheid bij blijvend
brede genenpool met behoud van de veelzijdige arbeidsgeschiktheid, doelmatige anatomie
en sociaal aanpassingsvermogen en betrouwbaarheid. Dit alles met een focus op de
integratie van liefhebbers en hun honden binnen onze vereniging.

3. Structuur samenwerkingspartners, werkgroep en overige vrijwilligers.
De werkzaamheden van CBK en CK gaan steeds meer vastgelegd worden volgens een vast
format en zijn grotendeels verzameld in een projectenboek. Per project worden vaste zaken
benoemd volgens vaststaande principes en formules. Uitvoerenden, tijdspad en beoogd
resultaat worden daarin omschreven. Er is een streven om de realisatie vorm te geven “in
the cloud”.De bijstandscommissie zal functioneel meer beleidsmatig en uitvoerend moeten
functioneren. Er zal meer behoefte zijn aan specialisten. Naast vaste taken zouden
functionarissen projectmatig kunnen gaan werken. Het verantwoordelijke HB-lid zal vooral
een overall-visie en sturingsfuncties moeten hebben. Deze structuur is nog niet bereikt maar
blijft in het vizier.
Samengewerkt moet verder worden met organisatieteam WUSV-kampioenschap 2017,
viering jubileum, samenstelling jubileumboek en werkgroep KCM en Liefhebbersdag. Maar
ook aandacht voor alternatieve sporten en activiteiten zit in het verlanglijstje. Bijstand door
(niet)-commissie-leden blijft sterke verlichting geven maar opvolging daarvan schept ook
problemen.
4. Opzet, aanpak en werkwijze.
Naast administratie van evenementen, verwerking gegevens fokdieren en andere vaste
werkzaamheden zal er aandacht zijn voor het realiseren van de volgende doelen:
-creëren informatieve formats m.b.t. gezondheid en welzijn:
*regelmatige publicaties maandblad
*implementeren in website-structuur en regelmatig updaten
*bevorderen verwerking van de nieuwste wetenschappelijke inzichten
*evalueren belangen voor VFR
*onderzoeken effecten voor de fokkerij

*opstellen onderzoeks-protocollen
*kennis verspreiden via lezingen o.a. VDH Kennis Dag, bijlagen bij Jaarverslag etc.
-opwaarderen aandacht voor fokgeschiktheidkeuringen:
*meer aandacht voor verslaggeving in blad en op site
*upgraden nieuwste keurgegevens in het bestand op de website, blijvend kunnen inzien
alle keurseizoenen ter vervanging keurboeken
-aandacht voor keurmeesters:
*stimuleren opleiding via stagemogelijkheid
*bijscholing via VDH maar ook bij Raad van Beheer (verplicht)
*stimuleren deelname aan opleiding in WUSV-verband.
*stimuleren aanwas FGK-keurmeesters d.m.v. voorgaande
*meer keurinzet nederlandse keurmeesters en gelijkwaardige verhoudingen binnen
keuringen
*jaarlijkse bijeenkomst met (FGK)-keurmeesters, aansluitend evtl met CK’s van
afdelingen
-organiseren VDH Kennis Dag: getracht zal worden om tot vermindering van kosten te
komen. Kwaliteit van congres wordt evenwel bepaald door gelijk opgaan van aantal
deelnemers met het te besteden budget.
-herziening Jaarverslag-opzet: hoofdzaken weer te geven, details in bijlagen, vast format
hanteren.
-beantwoording van via de website gestelde vragen
-mede invullen beantwoording Rubriek Vraag en Aanbod in het maandblad.
-bezoek aan Bundessiegerzuchtschau en aansluitend WUSV-Tagung
-participeren overlegstructuren Raad van Beheer-gerelateerd
-mede-organiseren KCM
-mede-organiseren Liefhebbersdag
-adviezen geven omtrent organisatie en vormgeving van clubmatches
-verslag KCM en verslag Liefhebbersdag, verslag Bundessiegerzuchtschau, verslagen
bijgewoonde congressen
-overleg met andere commissies (sportzaken, jeugd, redactie, PR , VVDH etc.)
-meewerken aan implementatie nieuwe organisatiestructuur
-mogelijk maken tot onmiddellijke melding van uitslagen exterieur-evenementen op de site.

5. Evaluatie.
-Keurseizoen
-KCM en Liefhebbersdag o.a. na enquêtes bij functionarissen en deelnemers.
-werkwijze eigen commissie
-evalueren intern van bijgewoonde seminars, lezingen
-evalueren toepassing andere organisatiestructuur.
-evalueren baten/kosten-verhoudingen van de diverse activiteiten.
6. Looptijd.
Meeste zaken vallen onder een jaarlijks terugkerend stramien waarbij in het jubileumjaar
gestreefd wordt naar kwaliteitsverbetering met het uiteindelijk doel tot een publicitair
interessant jaar te kunnen komen.

7. Financiën.
Voorlopig zal het kostenaspect niet onderhevig zijn aan grote verschillen.
Het grotere werkingsveld behoeft ruimere investering. Baten/kosten analyses kunnen voor
rendement zorgen. Door de daarmee te bereiken kostenbesparing kunnen de nieuwe
investeringen binnen acceptabele normen blijven.
De gunstig uitgevallen exploitatie van de afgelopen KCM’s heeft een reserve opgeleverd die
ten goed kan komen aan de uitvoering van de jubileum-KCM waarbij ook de Liefhebbersdag
georganiseerd gaat worden.
CBK streeft naar betere interactiviteit bij verwerken van evenement-gerelateerde
transacties.

