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Beste VDH functionarissen,
Hierbij sturen wij als CBA het gedeelte van het huidige vademecum dat betrekking heeft op de
africhting.
Zoals besproken in de AV van November 2010 behoeft dit gedeelte van het vademecum aanpassingen
mede om aan het nieuwe CBA beleid tegemoet te komen. Onderdeel van dit beleid is de regelgeving in
te krimpen en te vereenvoudigen.
Een ander onderdeel van het beleid is om zoveel mogelijk VDH leden, zeker ook de leden die actief
zijn op de werkvloer, te betrekken in dit beleid en hun invloed mogelijk te maken. Transparant beleid
en een goede communicatie zijn voor ons een vereiste om tot een goed resultaat te komen. Wij
vertrouwen erop dat jullie je willen verdiepen in deze materie en door met ons mee te denken een
regelgeving op te stellen die breed gedragen wordt.
Onze bedoeling is om eerst een ieder de kans te geven zijn op- en aanmerkingen aan te geven. Na de
verwerking van deze opmerkingen zal een nieuwe opzet gemaakt worden van het africhtinggedeelte
van dit vademecum dat overzichtelijker moet zijn en daardoor meer gebruiksvriendelijk.
Dit uiteindelijke concept zal dan ter goedkeuring aangeboden worden aan de AV van november 2011
zodat het per 01-01-2012 in kan gaan.
Daar waar wij als CBA opmerkingen hebben of veranderingen voorstellen hebben wij de tekst geel
gearceerd, in rood hebben wij direct daarna aangegeven wat wij aan deze gearceerde tekst willen
veranderen.
De pakwerkersmaterie op pagina 49 t/m 52 zal nog aangepast worden, dit wordt jullie later
toegezonden.
Overal is SchH en VPG al geel gemaakt. De bedoeling is deze termen te laten vervallen en alleen nog
maar over het IPO programma te spreken. Dit is ook de afspraak tussen de WUSV en FCI om met het
ingaan van het nieuwe reglement per 01-01-2012 alleen het IPO programma te hanteren.
Wij vragen de Provinciale Afdelingsbesturen dit concept te verspreiden en alle opmerkingen te
bundelen en dan aan ons kenbaar te maken. Alle andere functionarissen kunnen natuurlijk in deze opzet
mee maar kunnen het ook direct aan ons kenbaar maken.
Mochten er opmerkingen zijn over gedeelten waar wij de tekst niet gearceerd hebben zijn deze
natuurlijk ook welkom.
Het concept is een gedeelte van het gehele vademecum, het is ingekort daarom is de paginanummering
verschillend. Ik vraag jullie bij de opmerkingen de paginanummering van het concept te hanteren.
Graag al jullie op- en aanmerkingen per e-mail uiterlijk 01 juli 2010 bij de secretaris van de CBA, Arie
Veltman ( arie@vdh.nl ).
Bij voorbaat heel erg bedankt voor jullie meedenken, namens de CBA,
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