Met ingang van 1 januari 2015 heeft de Raad van Beheer de uitvoering van de wedstrijdsporten
waaronder Agility onder haar hoede. Voor de daadwerkelijke uitvoer van de sporten heeft de Raad
van Beheer een Sport Raad met daaronder o.a. een interim Commissie Agility ingesteld. De interim
Commissie Agility kan worden ondersteund door verschillende werkgroepen waaronder de
Werkgroep Wedstrijden.

De interim Commissie Agility is in principe aangesteld voor de duur van 1 jaar. De taakverdeling
tussen de Sport Raad en de interim Commissie Agility is als volgt:
Taken Sport Raad:
1.
2.
3.
4.
5.

Status bespreken van de diverse interim commissies;
Hoofdlijnen bewaken;
Bewaken van consistentie tussen de verschillende commissies;
Missie & Visie RvB ten aanzien van de sporten opstellen;
Acties bespreken die op sport algemeen niveau aangepakt dienen te worden.

Taken interim Commissie Agility:
1. Kynologisch Reglement beoordelen en wijzigingen voorstellen om de sporten (reglementair)
onder de Raad van Beheer te plaatsen;
2. Operationeel houden van het lopende jaar;
3. Mogelijke structuren van de commissies bespreken en definitief gaan vormgeven;
4. Taakbeschrijvingen maken en protocollen opstellen om de gewenste structuur te
ondersteunen;
5. Voorbereiden van het komende wedstrijdseizoen (subtaak).
-Niet alleen reglementair maar ook toekomstgericht.

De commissie bestaat uit vertegenwoordigers namens de sporters, verenigingen en keurmeesters
Binnen de interim Commissie Agility zijn de eerste taken onderling verdeeld in de volgende
portefeuilles:














Vertegenwoordiging in de Sport Raad;
Aanspreekpunt WK, EO, coaches;
Aanspreekpunt Junioren;
Communicatie;
Reglementen en voorschriften;
Opleiding instructeurs;
Keurmeesterszaken;
Vernieuwing competitiestructuur;
Werkgroep wedstrijden;
Wedstrijdkalender/verenigingen;
Financiën;
Automatisering;
Promotie sport.

Werkgroepen
Er is veel werk te doen waarbij we goed onze prioriteiten moeten stellen. We zullen proberen hierbij
zo open en transparant mogelijk te communiceren en een mooie basis te leggen voor de organisatie
van de Agility onder de Raad van Beheer.
De interim Commissie Agility wordt ondersteund door de Werkgroep Wedstrijden, de Werkgroep
Junioren & agility en de Werkgroep Keurmeesters.
De Werkgroep Wedstrijden heeft als taak om alle wedstrijden te organiseren waarvan de organisatie
(mede) in handen ligt van de Raad van Beheer. Denk hierbij aan de WK en EO selectiewedstrijden,
het NK Agility, de Masters en de Agility Trophy.
De Werkgroep Junioren & Agility heeft tot doel een plan uit te werken hoe de junioren in de Agility
competitie opgenomen moeten gaan worden. Daarnaast kan er aan andere zaken worden gedacht
om junioren meer naar de voorgrond te brengen, door reclame, workshops en informatie richting
verenigingen waardoor het draagvlak voor deze klasse binnen de verenigingen wordt vergroot.
De Werkgroep Keurmeesters adviseert gevraagd en ongevraagd de Commissie Agility omtrent het
opstellen van reglementen (o.a. meetreglement) en vragen van keurmeesters, is verantwoordelijk
voor het opstellen van de gedragscode voor keurmeesters en goede begeleiding van keurmeesters.
Tevens zorgt de werkgroep voor goede communicatie tussen de keurmeesters en de Commissie
Agility en de organisatie van de keurmeestersvergadering.
Tevens heeft de commissie coaches aangesteld ter begeleiding van het Nederlandse team voor de
FCI Wereld Kampioenschappen

Contact:
Mocht je contact willen opnemen met de interim Commissie Agility, dan kan dat via:
commissieagility@raadvanbeheer.nl
Volg de commissie ook op facebook: https://www.facebook.com/commissie.agility/
Kijk ook eens op: https://sport.raadvanbeheer.nl/ Voor de wedstrijdkalender agility, uitslagen en
competitiestanden, het aanvragen en verlengen van licenties.
Verder wordt de interim Commissie Agility ondersteund door Anne Plomp, werkzaam op het kantoor
van de Raad van Beheer. Algemene vragen kun je stellen via het kantoor van de Raad van Beheer:
sporten@raadvanbeheer.nl
020-3053792
Aanwezig op kantoor: ma, do, vr –> 8:30 – 17:00 uur
De Werkgroep Wedstrijden is te bereiken via: agilitywedstrijden@raadvanbeheer.nl
De Werkgroep Junioren & Agility is te bereiken via: junioragility@raadvanbeheer.nl
De Werkgroep Keurmeesters is te bereiken via: commissieagility@raadvanbeheer.nl (vermeld in het
onderwerp: t.a.v. de werkgroep keurmeesters Agility)

