Bijlage bij Jaarverslag 2016 CBK

Toetsing Jaarplan 2016 kynologie.
1. Inleiding.
CBK en verantwoordelijk HB-lid gaan zich gaandeweg steeds meer
richten op algemene belangen: welzijn en gezondheid van alle
Duitse Herdershonden: niet alleen sport- en showhonden maar ook
die van liefhebbers. De intrinsieke heroriëntatie krijgt ook zijn
gevolgen voor de externe communicatieve uitingen alsmede voor
interne voorlichting, organisatie en manuren. Ook de energie te
besteden aan jubileumviering en herstructurering valt niet te
verwaarlozen. Het scheppen van een juridisch sterker raamwerk
opgelegd door maatschappijkritische houding, vergroot op zijn beurt
het werkterrein. De algemeen-kynologische interacties zullen zich
noodgedwongen uitbreiden.
Het wordt gaandeweg duidelijk dat de accenten zich inderdaad
steeds meer uitbreiden. Met name de aandacht voor de
Liefhebbersdag is daar een treffend voorbeeld van. Ook de
ontwikkelingen m.b.t. gezondheid en fokkerij tonen de verschuiving.
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.
Er is een voorstel tot protocollering van het LTV-L8-onderzoek
gedaan bij Raad van Beheer. Dit is nog in behandeling.
De “Zuchtwert Grösse” bij de SV zal ook voor de VDH-fokkerij benut
kunnen worden. Ook de aanvulling instap FGK zal voor ons
bruikbaar gaan worden. De beoordelingscriteria tijdens
exterieurevenementen gaan steeds meer in relatie staan met
gezondheid en welzijn.

3. Structuur samenwerkingspartners, werkgroep en overige
vrijwilligers.
De werkzaamheden van CBK en CK gaan steeds meer vastgelegd
worden volgens een vast format en 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.
Samengewerkt moet gaan worden met organisatieteam WUSVkampioenschap 2017, viering jubileum, samenstelling jubileumboek
en werkgroep KCM en Liefhebbersdag. Maar ook een werkgroep
wandeldagen en andersoortige sportbeoefenaars zullen tot het
werkterrein gaan behoren. Bijstand door niet-commissie-leden blijft
sterke verlichting geven maar opvolging daarvan schept ook
problemen.
Met de aanstelling van de nieuwe commissie gaat bovenstaande in
de loop van het jaar 2017 zijn beslag krijgen.
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. Fokkerscongres, bijlagen
bij Jaarverslag etc.
Aan deze elementen is daar waar mogelijk is gebleken in voorzien.

-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.
De digitale opslag van de keurgegevens is een mooie aanvulling
gebleken: ook de bij te plaatsen foto’s zijn verhogend voor de
informatie. De instap naar de FGK krijgt steeds meer vormgeving
m.b.t. een aanvullend alternatief. We blijven de ontwikkelingen in
Duitsland volgen en zullen deze toetsen aan onze situatie. Er
gebeurt op dit gebied het nodige.
-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
De bijscholingsmomenten vinden momenteel plaats. Het
Fokkerscongres speelt daarbij ook een rol. Aangevraagd is inmiddels
een rasexamen voor 2017. Er is een voorstel door de AV
aangenomen om tot een betere verdeling te komen bij de toewijzing
van de klassen aan Nederlandse keurmeesters ten opzichte van de
buitenlandse keurmeesters. De bijeenkomst met de FGKkeurmeesters heeft plaatsgevonden en was erg constructief.
-organiseren Fokkerscongres: 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.
Fokkerscongres was goed van kwaliteit, belangstelling was te
gering. Verlaging van de kosten had geen effect op de deelname. Er
is onvoldoende besef door het landelijke en regionale kader van het
belang van dit evenement.
-herziening Jaarverslag-opzet: hoofdzaken weer te geven, details in
bijlagen, vast format hanteren.

De CBK/CK voldoen hier reeds aan.
-beantwoording van via de website gestelde vragen.
Dit vindt met regelmaat plaats: af en toe worden Vraag en antwoord
doorgeplaatst in het blad.
-mede invullen beantwoording Rubriek Vraag en Aanbod in het
maandblad.
Zie opmerking bovenstaand.
-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 exterieurevenementen op de site.
Voor het overgrote deel is voldaan aan de in bovenstaande alinea
vermelde zaken. De laatste twee zaken krijgen zijn beslag in 2017
en verder.

5.

Evaluatie.
-Keurseizoen
Kwantiteit maar ook kwaliteit van de gekeurde honden liet nog
wensen open.
-KCM en Liefhebbersdag o.a. na enquêtes bij functionarissen en
deelnemers.
Zeer goed ontvangen. Ook het scheiden van SH en LSH bleek
succesvol.
-werkwijze eigen commissie
In de loop van het jaar is de commissie na een oproep voor
kandidaatstellingen vervangen.
-evalueren intern van bijgewoonde seminars, lezingen
Om mee te gaan met de meest recente ontwikkelingen op het

gebied van gezondheid, welzijn en fokkerij van honden moet de
nodige tijd en aandacht blijvend geïnventariseerd worden. Dit heeft
in het afgelopen jaar de nodige aandacht gekregen.
-evalueren toepassing andere organisatiestructuur.
Voor het grootste deel is de praktische uitvoering uitgewerkt en
behoeft de bestuursmatige afwerking.
-evalueren baten/kosten-verhoudingen van de diverse activiteiten.
Er is een reserve opgebouwd met het organiseren van de KCM door
de betreffende werkgroep. Deze kan benut worden voor het
Jubileumjaar. In de verhouding met de uitgaven van andere
commissies is het aandeel “kynologie” zeer gering ! Dit is niet in
verhouding op dit moment. Meegaand met de herstructurering zal
een verschuiving plaats moeten vinden.
6. Looptijd.
Meeste zaken vallen onder een jaarlijks terugkerend stramien
waarbij tot het jubileumjaar gestreefd wordt naar
kwaliteitsverbetering met het uiteindelijk doel in 2017 tot een
publicitair interessant jaar te kunnen komen.
Wellicht kan het nodig blijken ook de World Winner 2018 welke in
Nederland wordt georganiseerd gaat worden, te betrekken in
doelstellingen cq tijdspad.
De promotie heeft in het afgelopen jaar wat meer aandacht
gekregen. De middelen en personeel daartoe zijn gelukkig wat
verruimd.
Het Jubileumjaar maakt het noodzakelijk om op enkele onderdelen
te gaan afwijken gelet op de activiteiten in het algemeen.
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.
CBK streeft naar betere interactiviteit bij verwerken van evenementgerelateerde transacties.
Weinig opmerkingen hierbij. Dit aspect lijkt het beoogde rendement
op te leveren.
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