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Voortgang samenwerking 

Nu de leden van zowel de ANBvV als de NBvV met overweldigende 

meerderheid hun goedkeuring hebben gegeven aan beide besturen om een 

plan op te stellen dat moet leiden tot verregaande samenwerking en zo 

mogelijk integratie van beide organisaties, is met verve aan het karwei 

begonnen. Dat geldt met name voor de projectgroep die als trekker van het 

hele traject fungeert. Deze groep moet uiteindelijk komen tot de opstelling van 

een totaalplan dat vervolgens aan beide besturen zal worden voorgelegd ter 

goedkeuring. Uiteraard kan van bestuurlijke zijde nog het nodige aan 

wijzigingen worden opgenomen. In feite fungeert de projectgroep dus als 

aangever voor de nieuwe structuur en heeft daarmee een belangrijke vinger in 

de pap. Vandaar dan ook dat beide besturen elk een drietal zetels hebben in de 

projectgroep. 

Een aantal zaken is voor uitwerking voorbehouden aan de projectgroep. 

Daaronder o.a. belangrijke zaken als financiën en juridische aspecten die met 

een verregaande samenwerking kunnen samenhangen. Maar daarnaast is 

inmiddels ook een aantal werkgroepen ingesteld. Enerzijds bedoeld om met 

mensen die veel weten van bepaalde onderwerpen tot een gedegen uitwerking 

te komen, maar anderzijds ook bedoeld om meer mensen te betrekken bij de 

opstelling van het totaalplan. Inmiddels functioneert er al een werkgroep 

keurmeesters die allerlei zaken rond keuring onder de loupe zal nemen maar 

zich daar niet toe beperkt. Bij de opstelling van hun advies is wel enige haast 

geboden met het oog op de uitvoering van het besluit om één Bondsshow in 



januari 2016 in Apeldoorn te realiseren. Het is belangrijk om dan in elk geval 

volstrekte duidelijkheid over de keuring te hebben. Overigens is ook een aparte 

werkgroep ingesteld voor dit grootste evenement van beide bonden en ook 

deze werkgroep kent de nodige tijdsdruk. 

Een andere werkgroep is die met het etiket organisatie. Deze groep kijkt vooral 

wat we allemaal samen zouden kunnen gaan doen en hoe dat er dan moet 

gaan uitzien. Het zal duidelijk zijn dat juist in deze werkgroep een veelheid van 

onderwerpen aan de orde zal komen die uiteenlopen van het uitgeven van 

ringen tot het beantwoorden van de vraag of er een gezamenlijk bondsblad 

moet komen. Belangrijk bij het samenstellen van de verschillende werkgroepen 

is in elk geval dat een goede verbinding bestaat met de projectgroep zodat 

geluiden vanuit werkgroepen goed door klinken in de projectgroep. Vandaar 

dat altijd twee leden van de projectgroep in een werkgroep zitten, elk 

afkomstig van een van de bonden. Daarnaast zitten er tenminste 2 leden van 

elke bond in die geacht worden een specifieke deskundigheid op een bepaald 

onderwerp te hebben. Gedacht kan worden aan bijv. ledenadministratie ed. 

 

Nieuwsbrief nummer 3 zal eind augustus, begin september 

verschijnen. 

 


