
Beste handlers en overige schapendrijfliefhebbers, 

 

 

Met het aftreden van het bestuur van de BCCN en het ontbreken van duidelijkheid tussen COWS en/of 

(ex)Handlersraad is een situatie ontstaan die op korte en lange termijn onwenselijk is voor het verder 

verloop van Schapendrijf-activiteiten in Nederland. Dat gaat ons allemaal aan en we hebben met 

elkaar de verantwoordelijkheid een antwoord te vinden op de ontstane situatie. Wij nodigen je dan 

ook bij deze van harte uit voor een bijeenkomst op 7 september om 20.00 uur in: 

Partycentrum Schimmel 

Stationsweg Oost 243 te Woudenberg 

 

 

Wij hebben in goed overleg met de exhandlersraad besloten deze vergadering van hen over te 

nemen. 

 

 

Ervan uitgaande dat iedereen in het (recente) verleden zijn stinkende best heeft gedaan om 

constructief bij te dragen aan onze sport, is het nadrukkelijk de bedoeling de toekomstgerichte lijn 

vast te houden tijdens deze avond. Natuurlijk is er ruimte om terug te kijken en is dat volgens ons ook 

goed om vanuit een gedegen analyse met slimme voorstellen te komen voor verbetering naar de 

toekomst toe. 

 

 

Wij zijn blij dat Jos Ariaans bereid is gevonden deze avond als voorzitter in goede banen te leiden. Jos 

is een zeer ervaren bestuurder met veel aantoonbare ervaring op het terrein van vergaderen. Jos is 

deze avond de procesbegeleider van de vergadering. 

 

 

 

 

Ons voorstel is om de volgende agenda aan te houden: 

 

1. Opening door de voorzitter (Jos) 

2. Terugblik op de ontstane situatie door de voorzitter op basis van mail, statuten en overig 

schriftelijk materiaal 

3. Huidige stand van zaken:  - status BCCN 

- Stautus handlersraad 

4. Organiseren wedstrijden middels open discussie. 

5. Mogelijkheden naar de toekomst toe middels open discussie 

6. Ingezonden stukken 

7. WVTTK 

 

 

 

 

 

 



We benadrukken graag dat in een tijd waarin bijna elke vereniging moeite heeft met het vinden van 

voldoende vrijwilligers, het echt de bedoeling is samen met elkaar vooruit te kijken en plannen te 

maken. Er is ruimte om je zegje te doen en ideeën uit te wisselen. De koers voor de toekomst staat 

wat ons betreft allesbehalve vast. Dat is aan de leden om samen goede voorstellen uit te werken. 

 

Wilt u op voorhand informatie delen voor de vergadering, mail dit dan naar: pimvisscher@hotmail.com 

Hier kunt u ook uw deelname bevestigen. 

 

Wij hopen op een vruchtbare en constructieve avond. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jessica 

Pim 

René 

 

 

mailto:pimvisscher@hotmail.com

