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Nieuwjaarsbijeenkomst, 22 januari 2022, Dorpshuis ‘De Toekomst’, Langbroek
Helaas is het vanwege de huidige corona regelgeving niet mogelijk om onze nieuwjaarsbijeenkomst door te laten
gaan. Afhankelijk van de mogelijkheden zoeken wij naar een alternatief om elkaar informeel te kunnen ontmoeten.
Journal 2021
De journal ligt bij de drukker en zal begin februari verzonden worden. Het is het redactieteam wederom gelukt om er
een mooi boek van te maken.
Planning WPCV shows 2022
De realisatie van de planning 2022 is volledig afhankelijk van de mogelijkheden die er zijn met alle regelgeving
rondom inperking van de gezondheidsrisico’s in zowel het Verenigd Koninkrijk als in Nederland. Voor het eerste
halfjaar zijn de locaties en juryleden besproken. Voor het tweede halfjaar zijn er nog geen definitieve afspraken
gemaakt.
30 april, Premiumshow op de locatie van LR de Nunspeetse Ruiterclub en PC Klein maar Dapper in Nunspeet, er
zal gejureerd worden door:
•
Mr. Wynn Jones – Nerwyn stud: section A
•
Mr. Kevin Walker – Brynoffa stud: section B ; Welsh Partbreds and ridden classes
•
Mr. Kevin Hopkins – Lidgett stud: section C & D and driving classes
18 juni, Zomershow I op de locatie van de Nieuwe Heuvel in Lunteren, er zal gejureerd worden door:
•
Mrs. Sandy Goodwin – Tamevalley stud: section A
•
Mrs. Ann Bigley – Llanarth stud: section B ; Welsh Partbreds and ridden classes
•
Mr. William Lloyd – Geler stud; section C & D and driving classes

Als door de beperkingen geen juryleden vanuit het VK kunnen komen worden er juryleden van het continent
opgesteld om de shows toch door te kunnen laten gaan.
Overige
24 juni, Ledenvergadering in Dorpshuis ‘De Toekomst’ in Langbroek
Vriendelijke groet,
Bestuur WPCV.
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