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Aan de vrijwilligers van de NVAEGZ en de leden van de NBSV
Het bestuur van de NBSV heeft het bestuur van de NVAEGZ verzocht om samen als
1 vereniging verder te gaan. Voor de NBSV kan op die manier voortzetting
plaatsvinden van hun activiteiten. Voor beiden zijn er voordelen zoals een betere
aansluiting op zusterverenigingen in het buitenland (bijv. SSV, die ook alle 4 de
rassen herbergt), een natuurlijke combinatie van alle vier de sennen rassen, leren
van elkaar, meer leden meer financiële armslag, gemakkelijker om aan de minimum
eisen te voldoen voor een KCM, meer wandelingen, enz.
Op de buitengewone ledenvergadering van de NVAEGZ van 12 september jl. is een
voorstel aangenomen vanuit de leden om drie werkgroepen te formeren, Deze
werkgroepen – samengesteld uit leden van beide verenigingen – zouden
onderzoeken wat de plussen en minnen zijn van het “instromen” van de NBSV in de
NVAEGZ op de gebieden Kynologie, Evenementen en Faciliteiten.
Alle drie de werkgroepen hebben – binnen de overleg beperkingen van de corona
maatregelen - hun rapportages inmiddels opgeleverd. Die rapportages worden
gepubliceerd op de website van de NVAEGZ in het besloten deel.
In de rapportages worden zaken benoemd die geregeld moeten worden, maar
nergens worden echte blokkades gezien. Er zijn wel belangrijke aandachtspunten,
waarvan er twee het meest in het oog springen: vrijwilligers en gelijkwaardigheid.
Zoals bij veel verenigingen is de bemensing van de verschillende organisatiedelen
binnen de beide verenigingen een aandachtspunt. Vrijwilligers komen veelal uit
dezelfde groep van actieve mensen. Als er taken bij komen maar geen vrijwilligers, of
als de groep van actieve mensen afkalft, wordt het moeilijker voor de overblijvers.
Het bestuur wil daarom gericht op zoek gaan naar vrijwilligers en laten zien dat er
waardering is voor het vele werk dat gedaan wordt. Dat laatste kan bijvoorbeeld door
het organiseren van een gezellige dag voor de vrijwilligers en bewuster aan het eind
van evenementen met de organisatoren even rustig napraten en evalueren. Graag
horen we ook suggesties van jullie hoe we dit aandachtspunt kunnen aanpakken.
Bij vier rassen in 1 vereniging, is het onvermijdelijk dat er verschillen zullen zijn in
aantallen. Het risico bestaat dan dat op basis van ledenaantallen sommige kleinere
groeperingen ondergesneeuwd dreigen te raken. Gelijkwaardigheid is belangrijk om
alle 4 de rassen te laten floreren en alle leden het gevoel te geven thuis te kunnen
horen bij de vereniging. We zullen naast het benadrukken van die gelijkwaardigheid
en respect naar elkaar toe, ook moeten onderzoeken of er een mogelijkheid bestaat
dit in onze regelementen te verankeren.
De besturen van NVAEGZ en NBSV zijn voornemens het “instromen” van de NBSV
in de NVEAGZ met een positief advies voor te leggen aan de leden.
Gezien de directe betrokkenheid van onze vrijwilligers zouden wij graag zien dat jullie
met ons meedenken. Alvorens het positieve advies voor te leggen aan alle leden,
willen we graag vernemen of jullie achter dit positieve advies kunnen staan en of

jullie nog suggesties hebben. Gezien de tijdsdruk die bestaat aan de kant van de
NBSV horen we jullie suggesties en ideeën graag binnen een week.

Reacties sturen aan secretaris@bernersennenhond.nl

Het bestuur van de NBSV, die 9 december 2019 van haar leden de opdracht kreeg
om een “thuis” te zoeken voor de Berner, blijft in functie om dit vervolg traject te
begeleiden en af te ronden.
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