Beste mensen,
Na een onrustige periode hebben de besturen van kringgroep Gouda en kringgroep Westland een
overeenkomst bereikt over de toekomst van zowel de Goudse Kaascup als de Westlandbokaal.
Deze overeenkomst geeft een antwoord op de veranderde omstandigheden waarin wij vanuit de
VDH africhtingsevenementen kunnen organiseren. Beide kringgroepen hebben een sterke behoefte
om een goed evenement te organiseren wat interessant is voor zowel VDH, NBG en andere
rasverenigingen. In onze visie is het niet goed om veranderingen te vermijden maar deze juist als
uitdagingen te zien. Voorop staat natuurlijk onze Duitse Herdershond en het voortbestaan van haar
rasvereniging de VDH. Daarom is besloten om de samenwerking op te zoeken met behoud van de
eigen identiteit. Een duidelijke profilering naar africhting Nederland is wenselijk om herkenbaarheid
te creëren wat de basis moet zijn voor een groot deelnemersveld. Gezien de geschiedenissen van
beide kringgroepen en hun ervaringen in het organiseren van wedstrijden zal dit zeker een haalbare
zaak zijn. Wij hopen dan ook dat deze stap tot samenwerking als voorbeeld kan dienen naar andere
kringgroepen en het Provinciaal bestuur om samen de toekomst van de VDH en de afdeling Zuid
Holland zeker te stellen.
In het kort is de inhoud van de overeenkomst het volgde:
De wedstrijd wordt gepromoot als Provinciale wedstrijd en zal als zodanig door de Provincie
gedragen worden.
De wedstrijd wordt het ene jaar door kringgroep Gouda georganiseerd en het andere jaar
door kringgroep Westland. In 2011 te beginnen bij kringgroep Gouda.
Indien kringgroep Gouda in 2011 de wedstrijd niet kan organiseren zal kringgroep Westland
dit doen met behoud van haar recht om ook in 2012 de wedstrijd te organiseren (ivm 40 jarig
bestaand)
De wedstrijd wordt aangevraagd door de kringgroep die het betreffende jaar de wedstrijd
gaat organiseren.
De organisatorische en financiële zaken liggen geheel in handen van de kringgroep die dat
jaar de wedstrijd organiseert.
De organiserende kringgroep zal in de voorbereiding en/of tijdens de wedstrijd worden
ondersteund door de andere kringgroep.
De samenwerking wordt vastgelegd in een convenant en zal uiterlijk half oktober 2010
ondertekend zijn.
De besturen van beide kringroepen zullen een inspanningsverplichting op zich nemen om de
aangegane samenwerking verder uit te breiden richting de provincie en haar kringgroepen.
De besturen van beide kringgroepen staan unaniem achter deze overeenkomst en voelen zich sterk
gemotiveerd om deze ABC Alle Rassen wedstrijd te gaan organiseren.
Mocht er behoefte voor zijn dan kunnen jullie een toelichting krijgen bij ondergetekenden.
Met vriendelijke sportgroet,
Marco Rijsdijk
voorzitter kringgroep Westland

Léon Turlings
Voorzitter kringgroep Gouda

