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Newsletter 1, maart 2018
Beste Welsh liefhebbers,

Inmiddels zijn de eerste twee maanden van 2018 al weer om dus de hoogste tijd voor een Newsletter.
Op 13 januari 2018 heeft de WPCV haar jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie gehouden in Langbroek. De belangstelling was
jammer genoeg wel wat teleurstellend, het blijft lastig om een locatie / dag / tijdstip te vinden waarop het voor
meerdere leden een haalbare kaart is om aanwezig te zijn. Namens het bestuur heeft Clemens Verspeek (registratie
en penningmeester) een speech gehouden waarin o.a. is aangegeven dat het problematisch is om met het huidige
aantal bestuursleden alle bestuurstaken naar behoren uit te voeren. Daarnaast is aangegeven dat er ook tijdens de
shows over het algemeen een nijpend te kort aan helpende handen is. Hieronder kunt u de speech van Clemens
lezen.

Langbroek 13 januari 2018
Fijn dat u allen gehoor hebt gegeven aan onze uitnodiging voor deze eerste ledenbijeenkomst van het nieuwe jaar.
A special welkom for mister Wyn Jones who is going to give a presentation for us about the history of breeding Welsh
in his family.
I’ll come back to you at the end of my speech.
Voor zover nog niet persoonlijk gedaan wil het bestuur van de WPCV al haar leden een gezond en succesvol jaar
toewensen.
Zowel voor u zelf als voor uw familie en ook voor uw activiteiten en uw dieren.
Een moment als dit is vaak aanleiding om nog even om te kijken.
2017 was een opmerkelijk jaar.
2017 was een jaar waarin wij twee leuke shows hebben kunnen organiseren.
2017 was het jaar dat wij weer instaat waren een Journal uit te geven, al kostte dat wel behoorlijk wat moeite. U
heeft dat ook mogelijk gemaakt door het insturen van artikelen en een advertentie te plaatsen zodat dit boek
betaalbaar blijft. Daar zijn we u dankbaar voor.
2017 was een jaar waarin wij als een hecht team in het bestuur hebben kunnen samenwerken.
2017 is het jaar waarin voor het eerst een bijeenkomst is geweest voor de nieuwe leden van de jaren 2016 en 2017.
Dit gaf ons de gelegenheid iets over de WPCV te vertellen en eventuele vragen bij deze groep leden te behandelen.
De mensen die daar waren vonden het een succes en ook nieuwe leden die niet aanwezig konden zijn hebben
aangegeven zeker een volgende keer er bij te willen zijn. Wij hebben dus reeds een datum vastgelegd om dit te
herhalen en uitnodigingen zullen uitgaan naar de nieuwe leden van 2017 en 2018.
Wat betreft de registraties is te vermelden dat het aantal registraties van Welsh veulens met 7,5% is afgenomen
t.o.v. 2016 (223 t.o.v. 242). Het aantal neutrale paspoorten ligt nagenoeg op hetzelfde niveau (860 t.o.v. 870)
Financieel gaat het ook goed en de verwachting is dat zonder prijsstijging toch mogelijk zal blijken weer iets toe te
kunnen voegen aan onze reserve.
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Ook het ledenaantal is stabiel. In de loop van het jaar verdwijnen er leden en komen er leden bij en de balans is licht
positief 2016-2017-2018, resp. 302-311-316
Maar:
2017 was ook het jaar dat we afscheid hebben moeten nemen van onze voorzitter.
2017 was ook het jaar dat we een show hebben moeten afgelasten
2017 was ook een jaar waarin het aantal aanwezigen op ledenbijeenkomsten soms teleurstellend was.
Dus, vooruit kijkend naar 2018, spreek ik de wens uit dat we:
De dingen die goed gingen mogen continueren en de dingen die minder goed gingen zullen kunnen verbeteren
Concreet denk ik dan aan:
Uitbreiding bestuur en betere verdeling van de taken binnen het bestuur.
Handjes op de keuringsdagen
Hulp bij het maken van de Journal, vooral het aanleveren van kopij.
Ik weet ook wel dat ik hier weer praat tegen een selecte groep leden die steeds aanwezig zijn en dat we dus de
andere pakweg 275 leden zo niet bereiken.
Wij zullen dit daarom ook opnemen in een Newsletter.
Maar ik vraag u toch om naar uzelf te kijken en u af te vragen of u ook een steentje kunt bijdragen en om u heen te
kijken naar leden die mogelijk iets voor onze vereniging kunnen betekenen. Het bestuur voert taken uit voor de
vereniging, de vereniging dat zijn de leden dus is het ook in uw belang dat er een bestuur is.
Laten we ons met zijn allen voorbereiden op de toekomst en niet afwachten tot bestuursleden het bijltje er bij
neergooien omdat het allemaal te zwaar wordt, want dan ontstaat er een nare situatie. Ik wil graag via een harmoniemodel zorgen voor continuïteit.
Tot zover mijn aandeel in deze bijeenkomst.
Ik geef het woord aan mister Wyn Jones. Die ons gaat vertellen over zoals hij het noemt de geschiedenis van zijn
twee families, de mensenfamilie en de ponyfamilie die van de huidige Nerwyn Stud helemaal terugvoert naar de start
van Coed Coch in 1924.
Clemens Verspeek
In het stukje vooruit kijken naar 2018 geeft Clemens al aan waar concreet aan gedacht wordt. Als we kijken naar de
huidige bestuur bezetting van 5 man/vrouw: door deze vrijwilligers worden o.a. de financiën bijgehouden, de
registraties verwerkt en paspoorten uitgegeven, het ledenbestand bijgehouden / aangepast, de Newsletters gemaakt
en verzonden, de vraagprogramma’s voor de show gemaakt, de aanmeldingen daarvoor verwerkt, de catalogus
gemaakt, de linten en bekers uitgezocht voor de betreffende show, de Ribbon- en Premiumkaarten gemaakt, de
website onderhouden, de voorbereidingen voor de shows gedaan, de voorbereidingen voor de ALV’s gedaan, de
verplichte rapportages opgesteld, kopij verzameld voor de Journal en deze bewerken zodat dit geschikt is om te
publiceren etc.
En dan uiteraard de show zelf; de jury’s van Schiphol ophalen en naar hun verblijfadres brengen maar ook het weer
wegbrengen naar Schiphol, op de dag voor de show de tent plaatsen. Op de showdag zelf zijn er veel handen nodig,
hierbij valt te denken aan vervoer van jury naar de show, de gastvrouw/-man voor de jury’s, een omroeper, een
ringmeester, bezetting van het secretariaat voor het afhalen van de nummers en betaling, bezetting van de bekertafel
waar de bekers en linten voor de showdag worden uitgestald en voor de verspreiding daarvan zorgt. Ook het grootste
deel van deze taken wordt door het bestuur vervuld.
Nog een hot item; de Journal. Hiervoor moet kopij verzameld worden zoals showverslagen, niet alleen van onze eigen
shows maar ook van bv de Royal Welsh show en de shows in de omliggende landen. Fok technisch en medische
interessante artikelen, stukjes over bekende (en minder bekende) fokkers / studs enz., enz. Ondanks eerdere
oproepen voor assistentie bij deze nogmaals. De voorkeur gaat uit naar een redactiecommissie die hier zorg voor gaat
dragen maar ook voor de nodige adverteerders zorgt om de kosten van de Journal wat te drukken. Bent u handig met
computers en bekend met programma’s zoals Word, wij zitten om u te springen! Vele handen maken licht werk.
Zoals u allen weet heeft de website van de WPCV ons de nodige kopzorgen gegeven, er is tussen alle andere
bestuurszaken door, hard aan gewerkt om alles op de rit te krijgen. Inmiddels is de nieuwe WPCV-website online en
te bereiken op http://www.wpcvnederland.nl We hebben er voor gekozen om de site eerst te vullen met de
belangrijkste c.q. meest recente informatie en daarna aan te vullen met oudere maar zeker niet minder belangrijke
informatie zoals showresultaten van voorafgaande jaren etc.
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Wat staat er voor 2018 o.a. op stapel
De “vaste” ALV’s in het voorjaar en najaar maar ook een extra ALV i.v.m. verkiezing van een bestuurslid cq
bestuursleden, data / info volgen z.s.m.
Op 28 april 2018 organiseren wij onze 1e show van dit jaar, de Premium Stallion & Younstock show1
Zomershow I (voorheen Zomershow Noord) wordt op 16 juni 2018 georganiseerd.
Zomershow II (voorheen Zomershow Zuid) wordt op 1 september 2018 georganiseerd.
Wegens de positieve berichten over de in 2017 voor het eerst gehouden “Nieuwe leden” avond zal ook in
2018 een “Nieuwe leden” avond worden georganiseerd en wel op de 2 e woensdag van september dit jaar.
De Journal 2018
1

Het vraagprogramma en het bijbehorende inschrijfformulier staan online: http://www.wpcvnederland.nl/Shows/.
Op 28 februari jl. zijn deze bestanden ook via de mail verstuurd.
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