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1C - Nieuwsbrief

Voorzitter / Président Beste secretarissen
Invullen van de sportkalender ( vanaf 15 september tot 15 november mogelijk)
In deze periode wordt de online sportkalender open gezet voor alle clubs.
De wedstrijden kunnen aangevraagd worden voor de twee komende jaren, en telkens in deze
periode, kunnen alle aangevraagde wedstrijden door de club zelf nog aangepast worden.
Anulaties buiten deze periode moeten aangevraagd worden via de Automatische knop in MYKKUSH.
Van den Bosch Alfons
Hertendreef 6
2990 Wuustwezel
Tel. 0032(0)475959094

1cvdb@telenet.be
Secr. / Secr.

Betreft: organisatie van de BH proeven in 2016 e.v.
Vanaf 1 januari 2016 zullen de BH proeven nog enkel kunnen georganiseerd worden door verenigingen die
de verplichte catalogus aanmaken via het MYKKUSH systeem.
De Keurmeesters zullen nog enkel de BH proeven keuren in de verenigingen die op de dag van de proef een
catalogus voor leggen ter ondertekening opgemaakt via het systeem MYKKUSH. In alle andere gevallen zal de
BH proef niet plaats vinden. De resultaten dienen binnen de acht dagen na de proef te worden ingebracht en de
catalogus met resultaten doorgestuurd.
Er dient voor de BH proef een afzonderlijke catalogus te worden opgemaakt via MYKKUSH, zelfs indien er
slechts 1 deelnemer voor deze proef is. Op die manier wordt het mogelijk om twee proeven per dag aan te
vragen en twee catalogussen aan te maken.

Cattrysse Rudy.
Chaussée de Bruxelles 11 De verplichte catalogus voor BH, opgemaakt via MYKKUSH (knop voorzien op tabblad) heeft als gevolg dat naar
analogie van de Sociale Test automatisch een hondenfiche gegenereerd wordt in het MYKKUSH systeem.
5140 Tongrinne
0032(0)71161530
0032(0)475368599
Het is van het allergrootste belang dat deze fiche/inschrijving gebeurt met de meeste zorg zo dat er geen fouten
rudy.cattrysse@gmail.com
in de gegevens sluipen die zullen gebruikt worden om catalogi aan te maken.

Adj. Secr./ Secr.
Adj.

Deze fiches zorgen er voor zorgen dat, wanneer men een catalogus aan maakt voor eender welke wedstrijd
en/of proef binnen sectie 1C de honden automatisch worden ingebracht in de catalogus met correcte gegevens.
Op datum van 22/10/2015– 19:30uur zal er een voorlichting vergadering plaats vinden op
H.S.Amicus
KKUSH: A-14-10-13 te 2520 Broechem, St-Jozef 3C, waar de werkwijze en het systeem uitvoerig zullen worden
toegelicht.Indien U aanwezig wil zijn, bevestigen per mailt aan: 1cvdb@telenet.be
Hebt U nog vragen dan kan U nu al terecht bij de mensen van de Sectie 1C.
Voor meer informatie kan U terecht bij:

Clemens Frédéric
Rue Provinciale 320
4458 Fehxe-Slins
0032(0)496041093
president@rcba.be

Rudy Cattrysse – rudy.cattrysse@gmail.com
Frederic Clemens – president@rcba.be
Fons Van den Bosch – 1cvdb@telenet.be

1C – Lettre de nouvelle
Chers Secrétaire
Remplir le calendrier sportif ( possible du 15 septembre au 15 novembre )
Durant cette période le calendrier sportif sera ouvert online pour tous les clubs.
Les concours peuvent être demandés pour les deux années à venir, et même durant cette période,

