Welsh Pony & Cob Vereniging
Erkend stamboek voor de Welsh
Erkend EU-paspoort uitgevende instantie
opgericht in 1970

Beste Welsh liefhebbers,

Maart 2019, Newsletter 2

Wij hopen dat jullie allemaal onze Journal 2018 hebben ontvangen en genoten hebben van de inhoud. Niet
ontvangen? Neem dan even contact op met het registratiekantoor: clemens@wpcvnederland.nl
2019 heeft voor ons als bestuur een wat andere start gehad dan andere jaren. Na vele jaren als show coördinator
gewerkt te hebben gaat Joop Gidding zich nu bezighouden met de werving van sponsoren voor ons jubileumjaar en
het actief benaderen van potentiële adverteerders voor onze Journal en showcatalogi.
Dit jaar heeft het bestuur besloten om het adverteren in Journal en catalogus aantrekkelijker te maken. Er is een
package deal mogelijk voor een gereduceerde prijs. Een advertentie geplaatst in de Journal van 2018 geeft recht op
het plaatsen van een advertentie in onze drie showcatalogi van 2019 voor een geringe meerprijs (3x een halve
pagina € 7,50, 3x een hele pagina € 15,00). Zonder advertentie in de Journal kan geadverteerd worden in alle
catalogi van het jaar voor een bedrag van € 25,00. In de showcatalogus plaatsen wij alleen maar zwart wit
advertenties dus het aanleveren van deze advertenties in zwart wit geeft het mooiste eindresultaat. Het is niet
noodzakelijk dat alle advertenties hetzelfde zijn maar de advertentie wel graag aanleveren voor de sluitingsdatum.
Herma Bakker hebben wij gevraagd om onze jeugd in de basisschool leeftijd nog actiever te betrekken bij de shows
en eromheen zaken te organiseren die met name deze doelgroep aanspreekt. Herma kan hierbij nog hulp gebruiken
bij het bedenken, organiseren en uitvoeren. Als je denkt hier wat aan te kunnen bijdragen schroom niet om met haar
contact op te nemen.
Sonja de Jong blijft het vertrouwde adres voor het showsecretariaat en zal daarnaast na de jaarafsluiting de rol van
penningmeesteer overnemen van Clemens Verspeek.
Ellen Ruijs blijft verantwoordelijk voor de ledenadministratie en neemt daarnaast de verantwoordelijkheid van de
prijzentafel tijdens de shows en daar voorafgaand onder haar hoede, ook verzorgt zij de contacten met de
showlocaties.
Clemens Verspeek blijft alle zaken rondom de registratie onder zijn hoede houden.
We zijn blij dat Herma en Joop, zei het niet als bestuurslid, zich toch blijven inzetten voor de WPCV. Tijdens de
Algemene Ledenvergadering van 31 mei zal hieraan nog de nodige aandacht worden besteed.
Wij zijn nu op zoek naar een bestuurslid die de rol van secretaris en algemene zaken onder zijn/haar hoede wil
nemen. Spreekt dit jou aan laat dat ons dan alsjeblieft weten.
Rhodé van Praat heeft voor ons de werkzaamheden aan de Journal 2018 afgerond. Daarna heeft zij aangegeven dat
zij zich voor 2019 andere prioriteiten gesteld heeft. Wij zijn blij dat Denise Methorst voor ons de rol van Rhodé over
heeft willen nemen. Het mailadres redactiewpcv@gmail.com blijft gehandhaafd. Per heden zijn wij begonnen met het
verzamelen van copy voor de Journal 2019, dus heeft u een bijdrage spaar die niet op maar lever hem nu alvast aan.
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Denise Methorst en Emma van der Burg gaan zich actief met onze website bezighouden en hebben de ambitie om
voor onze premiumshow een update beschikbaar te hebben.
De jubileumcommissie is volop bezig en zal tijdens onze voorjaarsvergadering een update leveren van de tot dan toe
uitgewerkte plannen.
De welsh partbred, waaronder volgens de Engelse richtlijnen ook de Nederlandse Welsh Rijpony (NWR) valt zijn op
onze shows meer dan welkom. In onze Journal van 2019 gaan wij hier dieper op in.
Op de website van de WPCS staat inmiddels de eerste info omtrent de situatie die zou kunnen ontstaan bij een nodeal Brexit volg deze link voor de volledige informatie. http://wpcs.uk.com/news/story/press_release_27219
De premiumshow zit er aan te komen, hierbij het vraagprogramma en het inschrijfformulier.
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