JAARVERSLAG 2021
VAN DE
VERENIGING RINGMEDEWERKERS NEDERLAND
“VRN”
1) Inleiding:
De vereniging is opgericht op 9 augustus 2013.
Het adres is:
Vereniging Ringmedewerkers Nederland
p/a:
Brinksestraat 13
6842 AN Elden (Arnhem)
Het financiële adres van de vereniging is:
BETAALREKENINGNUMMER: NL73 INGB 0006 1601 46
T.n.v. Vereniging Ringmedewerkers Nederland
De vereniging is ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer:
58532730
2) Verenigingsjaar:
Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.
In 2021 bestaat het bestuur uit:
Dhr. P. (Pascal) Tyndall
Dhr. W. (Wim) Scheepers
Dhr. P. (Paul) Stijns
Mevr. M. (Monique) Roozeboom
Dhr. H. (Henk) Baars

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissaris Opleidingen
Commissaris.

3) Activiteiten 2021:
In 2021 vonden de volgende activiteiten plaats:
17 februari 2021

Bestuursvergadering via Skype
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29 juni 2021
10 juli 2021
5 oktober 2021

Bestuursvergadering via Skype
Algemene Ledenvergadering te Zuilichem
Bestuursvergadering via Skype

Vanwege de COVID-19 pandemie hebben er verder geen activiteiten in 2021 plaats
gevonden.
4) Informatievoorziening:
De vereniging heeft een eigen website: https://www.ringmedewerkers.nl. Via de website
houdt het bestuur van de vereniging de leden op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de
vereniging en in de wereld van de honden tentoonstellingen. Als bestuur zijn wij verheugd
dat de heer Mitchell Egbers de website beheerd.
In 2021 werd er door het bestuur 2x een nieuwsbrief uitgegeven. Wat betreft de inhoud
blijven wij u uiteraard zo uitgebreid mogelijk op de hoogte houden van de ontwikkelingen
binnen onze vereniging. Het staat de leden natuurlijk vrij om hun mening in de vorm van een
ingezonden stukje te geven. Hierbij moet wel worden aangetekend dat de ruimte die wij ter
beschikking hebben beperkt is.
5) Overzicht ledenaantal:
Per 1 januari 2021 was het ledenaantal: 73.
In 2021 hebben zich een aantal ledenmutaties voorgedaan, waardoor het ledenaantal op 31
december 2021 gedaald is naar 60.
Wel heeft het bestuur tijdens een aantal Dogshows geflyerd om meer leden te werven. Dit
heeft geresulteerd dat wij een aantal nieuwe leden hebben verwelkomd.
6) Overleg met de Raad van beheer:
Vanwege de COVID-maatregelen heeft er in 2021 geen overleg plaats gevonden met de Raad
van Beheer. Wel heeft het bestuur in oktober een concept opleidingsplan ingediend bij de
Raad van Beheer.
7) Vooruitblik 2022:

Vanwege de COVID-19 pandemie heeft het bestuur de voor 22 januari geplande
nieuwjaarsbijeenkomst alsmede de nascholingscursus “Attitude van
ringmedewerkers” moeten cancelen. Verder heeft het bestuur voor 2022 nog geen
activiteiten gepland.
8) Datum en plaats Algemene ledenvergadering 2022:

De Algemene ledenvergadering moet wettelijk 6 maanden na het afsluiten van het
boekjaar worden gehouden. Het bestuur heeft de ALV 2022 gepland op 9 april 2022.
Het bestuur wenst U een goed kynologisch 2022 toe!
Namens het bestuur,
Wim Scheepers,
Secretaris.
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