Raad van Beheer, juli 2020

Update website
In dit schrijven willen we de laatste stand van zaken uitleggen en melden. Mochten er naar
aanleiding van dit schrijven nog vragen zijn horen we deze graag.
HET SYSTEEM
Door het invoeren van de digitale inschrijvingen was een grote upgrade van het vorige systeem nodig
(een nieuwe site). Hierdoor werken een aantal zaken nog niet zoals we gewend zijn, de aandacht is er
zeker voor. De komende tijd zal steeds meer functionaliteit terug komen.
Mocht je iets tegenkomen wat niet duidelijk is of je hebt goede ideeën dan horen wij die graag. Mail
je vraag cq opmerkingen naar commissieagility@raadvanbeheer.nl
ACCOUNTS
Het is mogelijk om de accounts van huisgenoten, samen te voegen onder 1 account. Schrijf hiervoor
een mail met de namen van de betreffende handlers / accounts en welke handler/account het hoofd
account moet worden naar sporten@raadvanbeheer.nl
SAMENGEVOEGDE LICENTIE NUMMERS
Een goed aantal hebben al gezien dat zij nog maar 1 licentienummer hebben voor alle sporten met
een hond; dat klopt, om de nummerbende overzichtelijker te houden, heb je nu 1 nummer voor een
combinatie van jou en je hond. Deze kun je bij alle sporten gebruiken.
BUITENLANDSE GASTEN
We vragen jullie bij het aanvragen van een licentie niet meer om jullie klasse waar jullie in jullie eigen
competities in lopen, alleen jullie categorie (schofthoogte); bij het online inschrijven kan dan
aangegeven worden in welke klasse jullie willen starten op een wedstrijd. Mocht een wedstrijd geen
gebruik maken van het online inschrijven, dan vragen we jullie om bij het overmaken van het
inschrijfgeld door te geven in welke klasse jullie willen/mogen starten. Ook hebben we de licenties
per jaar geldig gemaakt, net als de reguliere licenties; deze kunnen jullie elk jaar verlengen.
Bij een Buitenlandse combinatie die meedoet in de Nederlandse competitie geld dit niet, deze kan
alleen promoveren op Nederlandse wedstrijden en heeft ook een betaalde licentie.
DEBUTANTEN
Ook de debutantenlicenties zijn nu qua geldigheid gelijk getrokken met de reguliere licenties en
vragen we jullie deze jaarlijks te verlengen.
JUNIOREN
Jullie zijn de enigen die in 2 klassen uit mogen komen. Mocht je voor beide klassen inschrijven en
betaal je niet via de site, zet het even bij je bankoverdracht, daar help je de organisatoren van de
wedstrijd mee.
INSCHRIJVEN
Vanaf heden kan je voor wedstrijden inschrijven via de sporten site van de RvB.
Als je ingelogd bent kun je in de kalender vanzelf zien welke honden je welke wedstrijden kunt
inschrijven, als je ingeschreven staat is het daar ook zichtbaar. Het inschrijven zelf wijst voor zich al
wat je inschrijft komt in een winkelmandje die je uiteindelijk afrekent.
Op het moment dat je een inschrijving toevoegt aan je winkelmandje is je plek gereserveerd, mits het
winkelmandje binnen een dag afrekent.
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Als je niet in het systeem staat voor de wedstrijd kun je ook niet meer meedoen, handmatige
toevoegingen kunnen dus niet meer.
UITSCHRIJVEN
Je kunt als je jezelf ingeschreven hebt maar je kunt toch om wat voor reden dan ook niet komen, dan
kun je je tot de sluitingsdatum uitschrijven. Je krijgt dan je inschrijfgeld terug gestort. Maar omdat
het inschrijven en uitschrijven wel geld kost wordt er 1 euro administratie kosten gerekend.
Als je promoveert wordt de inschrijving automatisch over gezet naar je nieuwe klasse. Mocht de
vereniging die klasse niet hebben, krijg je je inschrijfgeld volledig terug. (Dit gaat vanzelf.) Dit geld
alleen voor verplichte promoties. Ga je vrijwillig over dan krijg je je inschrijfgeld minus de euro terug.
Denk erom na de sluitingsdatum krijg je geen geld meer terug. Ook niet bij de vereniging zelf. Dit is
nl in het systeem geblokkeerd. Uiteraard geld dit niet voor de wachtlijst.
WACHTLIJST
De verenigingen kunnen totaal aantal inschrijvingen van te voren instellen, maar ook per klasse een
maximum instellen. Zijn de inschrijving over dit ingestelde aantal heen wordt je met volgnummer op
de wachtlijst geplaatst, mocht van een klasse het aantal inschrijvingen tegenvallen dan kan door de
vereniging dit aantal aangepast worden, waardoor er ruimte komt voor een klasse met veel
combinaties op de wachtlijst. Dit zal in de praktijk waarschijnlijk pas met de sluitingsdatum gebeuren.
Ook kan een vereniging besluiten gezien het aantal op de wachtlijst er een ring bij te doen.
Als je inschrijft en je komt op de wachtlijst hoef je nog niet te betalen. Zodra je alsnog toegevoegd
wordt krijg je een mail met het verzoek om binnen 1 dag te betalen. Dit gaat dan gewoon weer via de
site met winkelmandje. Doe je dat niet gaat de kans naar de volgende op de wachtlijst. We moeten
even aanzien hoe het loopt want 1 dag is wel kort maar uiteindelijk wil je wel aanvulling hebben.
We zijn bezig om de klasse zonder voorrang 2 weken later te laten openen.
Wel een regel is: Heb je ingeschreven en kwam je niet op de wachtlijst kan dat ook later niet meer
gebeuren.
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