Aan de kynologen clubs aangesloten bij de Raad van Beheer
Amsterdam, 19 maart 2021
Geacht bestuur,
Het is nu een jaar geleden dat de COVID-19 pandemie Nederland in zijn greep kreeg. Sinds maart
2020 hebben we te maken met maatregelen om het virus te bestrijden. Voor de kynologenclubs
hebben deze maatregelen een behoorlijke impact. Er moet iedere keer weer geschakeld worden.
Trainingen moeten worden aangepast of stilgelegd, sportwedstrijden gecanceld en clubmatches
konden en kunnen niet of soms onder strikte voorwaarden doorgang vinden. Wij kunnen ons
voorstellen dat het voor veel KC’s een pittige tijd is.
Voor een aantal KC’s geldt dat zij te maken heeft met vaste lasten (terrein/gebouw) die doorlopen.
Gelukkig zijn veel KC’s financieel draagkrachtig en ook worden veel KC’s nu op de een of andere
manier ondersteund door hun gemeente of anderszins Ook de Raad van Beheer heeft oog voor de
mogelijke problemen. Voor degene die wel moeite hebben met het voldoen van bepaalde financiële
verplichtingen heeft het bestuur aangeboden (mailing 14 mei 2020 en 20 januari 2021) om in gesprek
te gaan met de verenigingen die financieel in de problemen zijn gekomen door de Covid-19
maatregelen. In 2020 hebben wij van één vereniging hierop een reactie gekregen. In 2021 hebben wij
nog geen reacties ontvangen op onze uitnodiging.
Het bestuur heeft gekeken hoe zij de lokale kynologie in deze pittige tijd extra kan ondersteunen. In
haar laatste vergadering heeft het bestuur een aantal besluiten genomen waarmee zij verwacht de
KC’s en haar vrijwilligers en leden te kunnen ondersteunen.
Startlicenties sporters
Door de pandemie konden de meeste evenementen geen doorgang vinden en hebben de sporters
helaas geen of zeer beperkt gebruik kunnen maken van hun aangeschafte licenties voor 2020.
Om de sporters tegemoet te komen heeft het bestuur besloten om alle startlicenties aangevraagd in
2020 voor Flyball, FCI Obedience en Agility kosteloos te verlengen voor 2021. Voor degene die in
2020 een licentie hadden en voor dit jaar al een licentie hebben aangeschaft zal de licentie in 2022
kosteloos worden doorgezet. Hiermee willen we naar de actieve sporters onze support duidelijk
maken.
Nascholing en herbenoeming kynologisch instructeurs
De kynologisch instructeurs moeten in 3 jaar tijd 90 nascholingspunten behalen, waarvan minimaal
30 in de eerste 1,5 jaar en 30 punten in de laatste 1,5 jaar. Gelukkig constateren we dat de meeste
instructeurs ruim op tijd hun punten behalen, maar mochten instructeurs door de pandemie moeite
hebben met het behalen van de vereiste punten dan wordt er per individu bekeken welke maatwerk
afspraken wij kunnen maken.
We zien dat het aanbod voor digitale nascholingen voor de kynologische instructeurs nu ook
toeneemt. De Raad van Beheer is voornemens om hier ook een steentje aan bij te dragen en speciaal
voor onze leden een gratis digitale nascholing voor hun kynologisch instructeurs te organiseren.
Hiermee willen we naar onze kynologisch instructeurs een gebaar maken.
Op korte termijn zal met de CKI overleg plaats vinden hoe we deze digitale nascholing zullen
vormgeven.
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Verlening van de TASO regeling
Zoals hiervoor reeds aangegeven stuurden wij u op 20 januari jl. een bericht omtrent de
ontwikkelingen rondom COVID-19 in Nederland en de mogelijke gevolgen voor uw vereniging. Voor
het tweede en derde kwartaal van 2020 gold een regeling voor amateursportverenigingen. Het
kabinet heeft nu voor het vierde kwartaal een nieuwe TASO-regeling ingevoerd, de Tegemoetkoming
amateursportorganisaties COVID-19 (Q4 2020). De TASO-regeling is bedoeld voor
amateursportorganisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het vierde kwartaal van
2020 (1 oktober t/m 31 december) en financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.500. De
aanvraag voor een tegemoetkoming kan worden ingediend in de periode van 19 februari 2021 tot en
met 5 april 2021. https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-19
Regelingen en SBI codes
Wij hebben een aantal KC’s benaderd om te polsen of zij van de aangeboden regelingen gebruik
hebben gemaakt of gebruik kunnen gaan maken. De meeste kynologenclubs kunnen dit helaas niet
onder andere omdat zij niet de juiste SBI-code hebben (peildatum 15 maart 2020).
Zie ook: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/togs/meer/vastgestelde-sbi-codes
Vervolgens hebben we contact opgenomen met de Kamer van Koophandel (KvK) in hoeverre de SBI
code gewijzigd kan worden.
De SBI code staat voor Standaard Bedrijfsindeling en wordt bepaald door de KvK en gebruikt door het
CBS. Het gros van onze KC’s is ingedeeld als Hobbyclubs (SBI Code 94992). Volgens de KvK is het
mogelijk om de code om te zetten naar bijvoorbeeld ‘overige buitensport (SBI Code 93.12.9).
Wijziging SBI code
Het wijzigen van de SBI code zou voor de toekomst wellicht wenselijk zijn. Of dat het geval is kunnen
wij niet voor de individuele KC bepalen. Iedere KC zal zelf moeten bepalen wat in zijn situatie het
beste is.
Zelf uw code wijzigen
Als u besluit om de code te wijzigen kunt u bij de KvK vragen de code te wijzigen via formulier 18 van
de KvK. Ga naar: https://www.kvk.nl/vragen/?questionId=429399.
Gebundelde wijziging door de Raad van Beheer
De Raad van Beheer kan, indien meerdere verenigingen die de code willen wijzigen dit op prijs
stellen, de formulieren van de KC’s, gezamenlijk voor wijziging naar de KvK sturen. Het voordeel
hiervan is dat alle formulieren dan door één ambtenaar bij de KvK worden afgehandeld. Het volledig
ingevulde formulier kan gemaild worden naar: leden@raadvanbeheer.nl.
Onderzoek wenselijkheid aansluiting Nederlandse Culturele Sportbond (NCS)
De Raad van Beheer was vroeger aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond (NCS).
Aangezien het overgrote deel van onze verenigingen hier geen gebruik van maakte is er destijds
besloten het lidmaatschap te beëindigen. Sindsdien worden we regelmatig door KC’s benaderd met
het verzoek om ons toch weer aan te sluiten. Een voordeel van aansluiting bij de NCS is dat door de
(meeste) gemeentes de KC dan gezien wordt als een sportvereniging. Dit biedt vaak voordelen voor
het in aanmerking komen van gemeentelijke subsidies, maar ook Europese subsidies en wellicht in de
toekomst ook voor het in aanmerking komen voor regelingen als de TASO.
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Een ander voordeel is dat de NCS ondersteuning kan bieden bij de organisatie van bijvoorbeeld
trainingen, workshops en symposia. Daarnaast kan de KC desgewenst afzonderlijk ook nog gebruik
maken van diensten van de NCS zoals het aansluiten bij de collectieve
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van de NCS á 50,- euro.
Vorig jaar zijn we met de NCS in gesprek gegaan als onderdeel van het programma voor de Dag voor
de lokale kynologie. Zij bieden ons nu de mogelijkheid om ons alleen met de kynologenclubs aan te
sluiten. Om een besluit te kunnen nemen is het voor het bestuur van belang te weten of aansluiting
bij de NCS voor uw vereniging wenselijk is en welke voordelen u hiervan denkt te gaan ondervinden.
Door middel van een enquête hopen wij hier inzicht in te krijgen.
Enquête
Binnenkort zullen wij u een korte enquête sturen waarin wij u uw mening zullen vragen omtrent
aansluiting bij de NCS en het wijzigen van de SBI code. Uw reactie hebben wij nodig om te weten
welke vervolgstappen wij collectief kunnen ondernemen om uw vereniging te ondersteunen. Mocht
de meerderheid van onze lokale kynologenclubs de aansluiting bij de NCS als wenselijk zien, is het
bestuur van de RvB voornemens om jaarlijks de kosten voor aansluiting voor de lokale kynologie
vanuit het collectief te betalen. De basis aansluitingskosten zijn voor de lokale kynologie dan
kosteloos.
Mocht u voor ontvangst van de enquête al willen reageren op het eventueel aansluiten bij de NCS
en/of het wijzigen van de SBI code dan zien wij uw reactie met belangstelling tegemoet via:
leden@raadvanbeheer.nl
Online overleg / vraag / support
Wij staan altijd open voor overleg met u. In de mailing van 20 januari jl. hebben wij aangekondigd
desgewenst online spreekuren te kunnen organiseren. Het bestuur van de KC kan dan telefonisch of
via MS Teams met ons spreken over zaken die spelen binnen uw vereniging. Wilt u daarvan gebruik
maken stuurt u dan een mail met de onderwerpen waarover u wilt spreken naar:
leden@raadvanbeheer.nl.
Tot slot
Uiteraard hopen wij bovenal dat u uw verenigingsactiviteiten binnen afzienbare tijd weer kunt gaan
opstarten. Via onze digitale nieuwsbrief Raadar, ledenmailingen, sociale media en onze website
informeren wij u zo goed mogelijk omtrent de actuele ontwikkelingen.
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief/mailing dan vernemen wij dat natuurlijk
graag.
Met vriendelijke groet,
Mede namens de portefeuillehouder lokale kynologie, Cor Last
Rony Doedijns
Directeur
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