
 

Vacature werkgroep Junior Handling 

De werkgroep Junior Handling zoekt versterking! (Meerdere personen)  

 

Wat doet de werkgroep?  

 

De werkgroep Junior Handling valt onder de Commissie Raad van Beheer Youth en is onder andere 

verantwoordelijk voor: 

- Reglementen Debutanten Junior Handling en Junior Handling 

- Organiseren van begeleiding van de wedstrijden tijdens shows 

- Organiseren van de Finale Junior Handling tijdens de Winnershow 

- Organiseren van opleiding van nieuwe keurmeesters en bijscholing voor keurmeesters 

- Ontwikkelen van nieuwe activiteiten 

Wie zoekt de werkgroep?  

De werkgroep Junior Handling zoekt diverse nieuwe personen die binnen de werkgroep de handen 

uit de mouwen willen steken op diverse vlakken. Je mag, maar hoeft niet, een paar maal per jaar de 

wedstrijden op shows begeleiden.   

We zoeken 1 of 2 personen die eveneens commissielid van de Raad van Beheer Youth wil zijn, als 

contactpersoon vanuit de werkgroep. Daarbij is het leuk als je breed geïnteresseerd bent in de 

Kynologische jeugd, maar het is geen vereiste.  

 

Daarnaast zoeken we iemand die het leuk vindt om de werkgroep op secretarieel vlak te organiseren 

en ondersteunen. Denk hierbij aan het bijhouden van het schema van de begeleiding op shows, de 

communicatie met de diverse partijen (showorganisaties, begeleiders en keurmeesters), wekelijks 

controleren van de inbox, het maken van notulen/actielijsten van de vergaderingen en dergelijke.  

De werkgroep vergadert 2 tot 4 maal per jaar, centraal in het land of online.  

Daarnaast worden er (tijdelijke) werkgroepen gevormd die voor het organiseren van activiteiten ook 

enkele keren samenkomen. Voor elke werkgroep wordt minimaal 1 commissielid gevraagd zitting te 

nemen.  

In een werkgroeplid zoeken we de volgende capaciteiten: 

- Affiniteit en bij voorkeur zelf ervaring met de (Debutanten) Junior Handling 

- Goede communicatieve vaardigheden om de sport te kunnen promoten 

- Gemiddeld 3 uur per maand beschikbaar voor het afhandelen van acties 

 

We horen graag van jou als je interesse hebt, voor 23 september as. via 

juniorhandling@raadvanbeheer.nl 
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