WEDSTRIJDORGANISATIE
APPORTEERSPORT
VISIE
De visie van de FHN is dat iedereen in principe met elke hond (conform reglement) kan
meedoen aan de wedstrijden van de Federatie. Dit kan met een reguliere licentie, een privélicentie of zonder licentie.

BELEID
De apporteerwedstrijden een landelijke spreiding geven. Elke bij de FHN aangesloten
organisatie of privépersoon mag zich opgeven om een A- en B- of een A-, B- & C-diplomadag of
werkproevendag te organiseren of te faciliteren voor de Federatie.
Door het beleid privé licenties in te zetten zijn lopers niet meer afhankelijk van een club en biedt
de Federatie meer flexibiliteit. Door inschrijven zonder licentie mogelijk te maken kan de
Federatie iedereen enthousiasmeren voor- en laten proeven aan de wedstrijden en is het voor
clublopers mogelijk om gewoon een enkele wedstrijd dichtbij huis mee te lopen.

2022-2023 Tarieven

Waarschijnlijke tarieven; 2023-2024

€ 3,75 Clublicentie (½ prijs ivm coronajaren)

€ 9,- Clublicentie

€ 15,- Privé licentie (½ prijs ivm coronajaren)

€ 30,- Privé licentie

€ 2,50 extra inschrijfkosten zonder licentie

€ 2,50 extra inschrijfkosten zonder licentie

€ 17,50 inschrijfgeld voor alle klasses

€ 18,50 inschrijfgeld voor alle klasses

€ 10,00 inschrijfgeld jeugdleden (t/m 18 jaar)

€ 10,00 inschrijfgeld jeugdleden (t/m 18 jaar)
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WEDSTRIJDORGANISATIE VOOR DE APPORTEERSPORT
FHN ORGANISEERT DE WEDSTRIJD EN DE WEDSTRIJDAANVRAGER
FACILITEERT
Verwachtingen van de wedstrijdaanvrager die de wedstrijd faciliteert
•
•
•

•

•

Lunch en drinken verzorgen voor FHN officials en eigen vrijwilligers
Eigen vrijwilligers rijkelijk belonen voor hun inzet
Terreinen – in overleg met FHN Sportzaken:
o Voor de A, B en C-proeven dient er genoeg terrein beschikbaar te zijn
o Voorwaarde: Er mag geschoten worden met een alarmpistool
o Voor de C-proeven tijdens een diplomadag dient er beschikking te zijn over water
Proeven en materiaal:
o Zorgt voor afzettingen waar nodig in overleg met de keurmeesters
o Zorgt voor een stoel die bij de proef wordt neergezet
o Zorgt voor eventueel afleidingsmateriaal (knuffels e.d.) in overleg met de
keurmeesters
Helpers en vrijwilligers minimum:
o Diplomadag - 1 ‘helper’ per keurmeester aanleveren – 1 (vb. 4 keurmeesters = 3
helpers). Per aangeleverde ‘helper’ krijgt de wedstrijdaanvrager 1 gratis
inschrijfplek. De vrijwilliger mag zelf doorgeven aan wie deze gratis plek wordt
gegeven.
o Zorgt voor 1 aanspreekpunt, tevens secretariaat.
o Bij werkproeven kunnen er meer ‘helpers’ nodig zijn, dit wordt bepaald in overleg
met de keurmeesters. Hierover krijgt u vooraf bericht.

Financieel overzicht
Omschrijving

Vergoeding

Extra informatie

Locatievergoeding

€ 75,-

Diplomadag A & B klasse

Locatievergoeding

€ 150,-

Diploma of WP A, B & C klasse

Deelnemersvergoeding

€ 1,50

Per deelnemer

Gratis inschrijfplek

€ 17,50

Per helper

•

Horeca-opbrengsten zijn voor de wedstrijdaanvrager
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Verwachtingen FHN
•
•
•
•
•

•
•

FHN verzorgt de inschrijvingen en betalingen
FHN verzorgt de catalogus en publicaties
FHN regelt en vergoedt de keurmeesters
FHN verzorgt de prijzentafel voor alle klasses
FHN verzorgt het materiaal:
o Alarmpistolen & kogeltjes
o Dummy’s
FHN verzorgt GRATIS inschrijfplekken voor de helpers die de wedstrijdaanvrager moet
aanleveren.
De FHN verwerkt en publiceert de uitslagen

Wanneer de inschrijving gesloten is, ontvangt u:
€ 75,- of € 150,- locatievergoeding (afhankelijk van welke klasses u kwijt kunt)
+ € 1,50 per ingeschreven deelnemer (vb. bij ABC Diplomadag 40 deelnemers = € 210,-)

U ORGANISEERT EN DE FHN ONDERSTEUNT
Verwachtingen van u als organisatie
•
•
•
•

•

•

Verzorgt de inschrijvingen
o Vanaf september 2022 zal dit online verwerkt worden.
Verzorgt de prijzentafel voor alle klasses
Verzorgt de Lunch en het drinken voor de FHN officials en de eigen vrijwilligers
o Eigen vrijwilligers rijkelijk belonen voor hun inzet
Terreinen – in overleg met FHN Sportzaken:
o Voor de A, B en C-proeven dient er genoeg terrein beschikbaar te zijn
o Voorwaarde: Er mag geschoten worden met een alarmpistool
o Voor de C-proeven tijdens een diplomadag dient er beschikking te zijn over water
Proeven en materiaal:
o Zorgt voor afzettingen waar nodig in overleg met de keurmeesters
o Zorgt voor een stoel die bij de proef wordt neergezet
o Zorgt voor eventueel afleidingsmateriaal (knuffels e.d.) in overleg met de
keurmeesters
Helpers en vrijwilligers minimum:
o Diplomadag - 1 ‘helper’ per keurmeester aanleveren – 1 (vb. 4 keurmeesters = 3
helpers).
o Zorgt voor 1 aanspreekpunt, tevens secretariaat.
o Bij werkproeven kunnen er meer ‘helpers’ nodig zijn, dit wordt bepaald in overleg
met de keurmeesters. Hierover krijgt u vooraf bericht.
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Financieel plaatje
De horeca-opbrengsten zijn voor u als organisatie
Voorbeeldberekening, het kan zo duur als je wilt
Omschrijving

40 deelnemers

Inkomsten uit deelnemers

€ 360,-

Uitgaven

Prijzen

€ 90,- (€ 10,- per prijs)

Verzorging vrijwilligers

€ 87,50 (7x € 12,50)

Verwachtingen van de FHN wanneer u organiseert
•
•
•

•

FHN verzorgt de catalogus en publicaties
FHN regelt en vergoedt de keurmeesters
FHN verzorgt het materiaal:
o Alarmpistolen & kogeltjes
o Dummy’s
De FHN verwerkt en publiceert de uitslagen
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VOORDELEN VOOR UW ORGANISATIE OF HONDENSCHOOL WANNEER U EEN
WEDSTRIJD ORGANISEERT OF FACILITEERT
•

•

Motiverend voor al uw eigen lopers en jeugdleden, dichtbij huis en leuk om naar een
diplomadag of werkproevendag toe te werken.
Een gezellige dag voor uw organisatie of hondenschool en al uw cursisten waarin
betrokkenheid centraal staat.
Uw cursisten kunnen ook deelnemen aan de wedstrijd zonder licentie. (€ 2,50 extra
inschrijfkosten tov licentiehouders – u ontvangt hier € 0,50 van, de overige € 2,- komt ten
goede aan de FHN ivm de administratieve verwerking)
U krijgt gratis inschrijfplekken per verplichte helper wanneer u de wedstrijd faciliteert.

•

U heeft weinig vrijwilligers en materiaal nodig om dit mogelijk te maken

•

De wedstrijd telt mee voor de competitie.

•

Extra kantine-omzet

•

Financieel interessant voor wat extra inkomsten voor uw school bij voldoende
deelnemers

•
•
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