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Journal 2018
Ook in 2018 willen wij een mooie Journal uitbrengen met een mix van verslagen van shows, informatieve artikelen
en leuke (reis) verhalen. Rhodé van Praat doet dit jaar de redactie.
Via mail is zij bereikbaar op redactiewpcv@gmail.com
Dit jaar willen wij in de Journal ruimte gebruiken om de deelnemers aan de jeugdrubrieken gelegenheid te geven
hun verhaal te doen. Denk aan de deelnemers van de leading rein en first ridden rubrieken. Inmiddels hebben wij
al een deelnemer bereid gevonden om een bijdrage te leveren. Natuurlijk is daar net als in de leading rein een
senior begeleider bij nodig om er samen iets moois van te maken.
De advertenties in de Journal maken hem compleet, wij nodigen U van harte uit om een advertentie te plaatsen.
U kunt daarvoor contact opnemen met Ellen Ruijs, ellen@wpcvnederland.nl De kosten voor een hele A5 pagina in
full colour bedragen € 130,00, in zwart wit is dat € 75,00.
Voor een halve A5 pagina (=A6) is dat € 75,00 full colour en € 45,00 in zwart wit.
Zwier Veldhoen, onze vaste partner voor de opmaak van de Journal is bereid gevonden om tegen een vergoeding
van € 30,00 voor een hele en € 20,00 voor een halve pagina, de opmaak van uw advertentie te verzorgen.
Meer informatie hierover kan Ellen U geven. Het zelf compleet aanleveren van de advertentie heeft natuurlijk de
voorkeur.
Wij hebben de ambitie om tijdens onze Nieuwjaars bijeenkomst 2019 de Journal uit te kunnen reiken. Om dit te
kunnen realiseren hebben wij uw hulp nodig. De eerste mijlpaal is dat 15 oktober alle artikelen en advertenties
binnen moeten zijn. De volgende mijlpalen zijn ook gedefinieerd maar daar heeft U geen hinder meer van.
Rhodé, Zwier en het bestuur hebben zich daar aan te houden.
Hierbij een oproep aan alle leden, heeft U iets moois, leuks, of leerzaams dat u met ons wilt delen, schrijf het op,
maak er een leuk artikel van en neem contact op met Rhodé.
Hulp gevraagd!
Voor het inrichten van de WPCV aanhanger zoeken wij iemand die ervaren is met dit soort klussen.
Wij hebben een aanhangertje waarin wij alle materialen van en naar onze evenementen meenemen. Nu ligt alles
kris kras door elkaar. Dit is niet ideaal. Binnen het bestuur hebben wij niemand die hiermee bedreven is daarom
deze oproep.
Website
Onze website host was met de noorderzon verdwenen. Ondanks veel zoekwerk was het onmogelijk om onze
website te voorzien van actuele informatie. Daarom is besloten om te starten met een nieuwe website en daardoor
noodgedwongen een nieuw adres http://www.wpcvnederland.nl . Dit heeft er helaas voor gezorgd dat wij minder
bereikbaar waren. Inmiddels zijn de problemen nagenoeg opgelost en zijn wij weer te vinden op het www. De
website zelf zit nog in de opbouwfase.
Bestuursleden gezocht
Wie wil ons gezellige team komen versterken? Wij zijn voor het bestuur met name op zoek naar iemand die het
bestuurssecretariaat wil runnen. Het gaat hier om het bijwonen van de bestuurs- en soms commissievergaderingen
en daar de verslaglegging van doen. Heb je interesse laat het ons weten. Wij vergaderen gemiddeld één keer per
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maand in het midden van het land. Daarnaast zoek wij ook versterking in het bestuur ter ontlasting van het
registratiekantoor bijv. door het helpen bij de uitvoering daarvan of eventueel hulp bij de financiën.
Jubileumjaar
In 2020 hopen wij het vijftig jarig jubileum van onze vereniging te vieren. Wij zijn op zoek naar jullie ideeën hoe
wij dit op een mooie memorabele manier kunnen vieren. De gedachte is om hiervoor een jubileumcommissie te
formeren waarin één of meerdere leden van het bestuur participeren. Hiervoor zijn wij nog op zoek naar
organisatie talenten die mee willen helpen dit verder vorm te gaan geven.
Shows 2019
Ook volgend jaar willen wij weer drie shows organiseren met name voor de Premiumshow was het behoorlijk
puzzelen om een datum te vinden.
Wij zijn uitgekomen op:
• 4 mei 2019 Premiumshow op Manege De Mallejan, ’t Jannendorp 1, 3791VJ Achterveld
• 15 juni 2019 Zomershow 1 op de accommodatie van LR De Nunspeetse Ruiterclub en PC Klein maar
Dapper, Wezenland 39, 8071SZ Nunspeet
• 7 september 2019 Zomershow 2 op Manege Zilfia’s hoeve, Fortweg 13 3992LX Houten
Een voorstel voor de juryleden zullen wij doen tijdens onze algemene ledenvergadering op 2 november a.s. in
Langbroek. Wij vernemen dan graag uw input zodat wij aansluitend afspraken kunnen gaan maken met de
betreffende personen.
Ledenvergadering najaar 2018
Vrijdagavond 2 november 2018. Zet dit al vast in uw agenda, de agendapunten volgen later.
Registratiezaken
Sinds 2009 zitten er achter in de WPCV paspoorten pagina’s voor het registreren van de verkoop van het
betreffende dier. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de nieuwe eigenaar om aan te tonen dat hij/zij eigenaar is
geworden. Zonder deze gegevens kan het paspoort niet worden overgeschreven.
Zoötechnisch certificaat
Van de RVO is een brief ontvangen over een toevoeging aan het paspoort. Een Zoötechnisch Certificaat zal aan/in
het paspoort worden toegevoegd op basis van de verordening 2017/1940 die bepaalt dat het paspoort wordt
aangevuld met zoötechnische gegevens.
Het is nog niet duidelijk wat zo’n certificaat inhoud maar wij en dus ook u zult daarover nader worden
geïnformeerd middels een door de overheid uit te geven protocol.
Details staan in het nieuwe protocol paspoortuitgifte, dat rond oktober zal verschijnen.

Welsh Cob en Pony Vereniging

www.wpcvnederland.nl

sept.2018

