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Beste Welshliefhebber,
1. Nieuwjaarsreceptie
Op 28 januari 2017 wordt de WPCV Nieuwjaarsbijeenkomst gehouden in het dorpshuis "De Toekomst" te Langbroek.
Hiervoor bent u allen van harte uitgenodigd; ook niet-leden zijn welkom.
De WPCV heeft Geraint Davies (Rhyd-ddu Stud) uitgenodigd en bereid gevonden om een voordracht te houden op die
middag. Deze zeer ervaren fokker, jurylid en publicist zal een uitgebreide dia show verzorgen over de secties C en D. Die zal
bestaan uit Cobs en sectie C’s uit het heden en verleden. Geraint heeft deze op veel Britse Association meetings vertoond,
wat met veel enthousiasme ontvangen is. Bestuur en medewerkers hopen op deze middag veel leden en introducees te
ontvangen en met zijn allen een gezellige en educatieve middag te beleven.
De inlooptijd is vanaf 13:00 uur met koffie en gebak. Om 14:00 uur is de nieuwjaarstoespraak en aansluitend de
presentatie van Geraint Davies. We vervolgen met gezellig napraten en als afsluiting soep en broodjes.
Omdat we moeten opgeven hoeveel broodjes er moeten worden gesmeerd, wordt u uitgenodigd zich op te geven bij
Sonja de Jong uiterlijk 24 januari as. op mailadres wpcv@dejongsdressuursecretariaat.nl.
Datum
Aanvang
Locatie

28 januari 2017
14.00 uur; zaal is open vanaf 13.00 uur
Dorpshuis "De Toekomst", Prinsenplein 3, 3947 Langbroek

Ashgrove Abigail (Section C), stammerries van de Rhyd-ddu Stud
(s. Persie Renown, d. Brynmair Janet by Menai Fury).
Abigail is ongeslagen in 32 Shows en ze heeft 4x Royal Welsh &
Supreme Champion gewonnen.

2. Panel Judges 2017
Voor de WPCV-shows hebben de volgende Panel Judges onze uitnodiging aangenomen:
29-04-2017
Premium Stallion & Youngstock Show Houten
A & B Mr G.W. Jones, Nerwyn Stud
C & D Mrs W. Davies, Cynheidre Stud
17-06-2017

Zomershow Noord in Wezep
A & B Mrs M. Lewis, Cwrtycadno Stud
C & D Mr Gary Watson, Bryncarreg Stud

02-09-2017

Zomershow Zuid in Houten
A & B Mrs W. Lowe-Barnes, Fouroaks Stud
C & D Mr D.W. Roberts, Tawelfan/Lynard

3.
-

-

-

-

Besluitenlijst van de ledenvergadering 4 november 2016
Besloten is dat de kascommissie controle doet op de correcte invoer van NAW-gegevens van
nieuwe leden. De steekproef heeft betrekking op 10 leden en is onderdeel van de afspraken met RvO in
het kader van beveiliging persoonsgegevens;
Besloten is om miv 2017 gebruikt te maken van Equis van Software als nieuw softwarebedrijf voor het
beheer van de registratiegegevens en ledenadministratie. Er wordt gestart met een basisabonnement. Dit
bedrijf verzorgt ook de meldingen aan de database van de RvO van nieuwe paspoorten;
Besloten is de nieuwe website door Software te laten ontwerpen en beheren. De nieuwe website wordt
iets moderner gemaakt en gelijkend op de huidige website;
Besloten is om de rubriek Plezier met je Welsh Pony een vaste plek te geven in het vraagprogramma.
Verder is besloten om de rubriek dubbelspannen om te vormen naar meerspannen, zodat ook tandems
kunnen deelnemen. Er is besloten om in de kinderrubrieken zowel linten, als ook herinneringsbekers uit
te reiken;
Besloten is om 2 nieuwe onderdelen in 2016 Showing & Judging Rules WPCS over te nemen in het
WPCV Showreglement en hebben betrekking op:
1.
Het dragen van een blauwe spijkerbroek in de showring is niet toegestaan voor eigenaren,
voorbrengers, grooms, helpers, etc.
2.
De omgangregels mbt gebruik van social media worden overgenomen, evenals de acties bij
onjuist gebruik.
Besloten is de tarieven voor contributie en registraties in 2017 ongewijzigd te laten t.o.v. 2016;
Vastgesteld is dat er teveel klachten zijn mbt de showlocatie van de Zomershow Zuid. Voor de
Premium Stallion show voldoet de Zilfia’s Hoeve, maar niet meer voor Zomershow Zuid. Besloten is voor
2017 de showlocaties nog ongewijzigd te laten. De ledenvergadering vindt dat de Fruithof te Heteren niet
voldoende geschikt is als vervangende locatie ivm grote gevoeligheid voor regen/te kleine binnenmanege.
Er is geen voorkeur voor grasbodem of all weatherbodem uitgesproken. Besloten is dat de commissie
zoekt naar een geschikte showlocatie in het midden van het land en voorstel doet in ALV november as.;
Besloten is om, als proef in 2017, beide ALV’s te houden in Langbroek. In november wordt besloten of dit
een vaste vergaderlocatie wordt of niet;
Als bijzonderheid wordt opgemerkt dat gelijktijdig met de WPCV-ledenvergadering, ook het NWPCS
in Heerde een ledenraadvergadering heeft gehouden (betreft ingelaste vergadering).
De ledenvergadering geeft aan dat samenloop onwenselijk is. Besloten is dat bij het bestuurlijk overleg
tussen WPCV en NWPCS wordt voorgesteld om niet alleen de show/keuringsdatums met elkaar af te
stemmen, maar ook datums van ALV´s.

4. Tijdige aanvraag paspoorten
Binnenkort worden de eerste veulens in 2017 geboren en uw aandacht wordt gevraagd voor het volgende:
Vraag tijdig een paspoort aan teneinde een paspoort met beperkingen te voorkomen. Maak dus tijdig een afspraak met uw
chipper, zodat hij een goede planning kan maken. Het veulen wordt bij voorkeur gechipt in de 3e maand.
Bij het chippen toont u uw veulen aan het halster, op een harde ondergrond en schoon van aanhangend vuil. De chipper zal
een schets maken en thuis uitwerken op de officiële schets met watermerk, die wordt toegevoegd aan het paspoort. De
chipper is verplicht te schetsen conform de richtlijnen van de FEI. De chipper is verplicht meer werkzaamheden te doen dan
voorheen; hij kan dit bij u in rekening brengen.
Binnen 7 dagen na het chippen moet het paspoort worden aangevraagd. Dit moet uiterlijk worden verstrekt in de 5e maand
om problemen te voorkomen, want de paspoortdatum moet liggen binnen 6 maanden na de geboortedatum van het veulen.
Als die termijn is verstreken, is de WPCV verplicht een paspoort met beperkingen te verstrekken; dit houdt in dat het dier
niet meer mag worden geslacht en dit beperkt de afzetmogelijkheden. Nadat uw betaling is ontvangen, wordt het paspoort
gemaakt. De paspoorten worden gemaakt in volgorde van ontvangst van de betalingen. Op de website treft u ook de
algemene instructie aan die antwoord geeft op veel vragen.

Bestuursleden en contactgegevens
- mw. Wilma Bijma (voorzitter), Harderwijkerweg 479, 8077 RH Hulshorst, tel.nr. 06-53115355, wilma.wpcv@hotmail.com;
- dhr. Clemens Verspeek (penningmeester en registratie), Veenkamp 54, 3888 LJ Uddel, tel. nr. 06-34737835, wpcv@hetnet.nl;
- mw. Herma Bakker (secretaris), 06-40581924, hbakker@outlook.com;
- dhr. Joop Gidding (show coördinator), Jan Steenstraat 2, 6566 AP Millingen a/d Rijn, tel.nr. 06-16589809;
- mw. Ellen Ruys (ledenadministratie), Bisschop Koenraadstraat 58, 3641 AA Mijdrecht, tel. 06-17426335 ellen.paola@ziggo.nl;
- mw. Sonja de Jong, (showsecr, Klepperman 192, 2401 GM Alphen a/d Rijn, 06-24336372, wpcv@dejongsdressuursecretariaat.nl;
- vacature.

