
Concept Organisatiestructuur voor het organiseren van wedstrijden schapendrijven : 

 

Nederland is opgedeeld in drie / zes regio’s. Iedere regio kiest  een aantal (b.v.vijf / drie) 

afgevaardigden . 

Voorstel regio’s: 

1. Groningen en Friesland  

2. Drenthe en Overijssel 

3. Gelderland en Utrecht 

4. Noord Holland en Flevoland 

5. Zuid-Holland en Zeeland 

6.  Brabant en Limburg 

Per regio wordt één van deze afgevaardigden aangewezen (gestemd) als de regionale 

vertegenwoordiger. Regionale vertegenwoordigers zijn voor  minimaal een jaar de 

vertegenwoordiger  voor de regio en zijn al minimaal hiervoor al één jaar een gekozen afgevaardigde 

in de regio. Alle vertegenwoordigers  komen twee/viermaal per seizoen bij elkaar (of zoveel als nodig 

blijkt) en bespreken de lopende zaken cq bespreken voorstellen.  

 

Naast de regiovertegenwoordigers is er een voorzitter.  Alleen (ex)regionale vertegenwoordigers en 

de zittende voorzitter zijn kandidaat voor deze functie .     

De regionale vertegenwoordigers en de voorzitter vormen het dagelijks bestuur. Zij worden terzijde 

gestaan door een secretaris en penningmeester.  

 

Taken / verantwoordelijkheden: 

Per regio afgevaardigden: 

 Worden voorgedragen en binnen de regio verkozen 

 Contact houden met regionale deelnemers aan wedstrijden 

 Maken van voorstellen voor verbeteringen. 

 Organiseren van één / twee promotie/kwalificatie wedstrijden  

 Eens per drie/zes jaar organiseren van een Nederlands kampioenschap en een NK praktijk.  

 Deelnemen aan besprekingen van de lopende zaken en kiezen van een voorzitter 

 

Regionale vertegenwoordigers: 

 Deelnemen in het dagelijks bestuur. 

 Behandelen van lopende zaken (sancties) 

 Coördineren van de regionale activiteiten zoals wedstrijden. 

 

Voorzitter:e  

 Rolerende taak van een van de regio vertegenwoordigers die b.v. in dat jaar ook het NK 

organiseren. of voor b.v een langere periode (b.v. drie jaar) wordt gekozen door de 

regioafgevaardigden. 

 Deelnemen in het dagelijks bestuur. 

 Behandelen van lopende zaken (sancties) Hij heeft (heeft doorslaggevende stem bij gelijke 

stemmen 

  Coördineren van landelijke en regionale vergaderingen.  



  Vertegenwoordigen bij (inter)nationale vergaderingen 

  Coördineren van de inschrijvingen voor internationale wedstrijden    

 Opstellen begroting en financiële verantwoording 

 

Secretariaat: 

 Beheren van het archief: statuten, reglementen, besluitenlijsten. 

 Verslaglegging van de bestuursvergaderingen en de vergaderingen met de regionale 

afgevaardigden.  

 Bijhouden van de scorelijsten van de wedstrijden. 

 Assisteren  van de inschrijvingen voor internationale wedstrijden    

 

Penningmeester: 

 Innen en controleren van wedstrijdgelden 

 Doen van afgesproken betalingen.  

 Opstellen van financieel jaarverslag en begroting.  

 

Promotie- en kwalificatiewedstrijden worden gelijkelijk verdeeld over de regio’s. Bij tourbeurt 

organiseert een regio de Nederlandse kampioenschappen.  

 

 

 


