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Beste Welshliefhebber,
1.
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Journal 2016.
De Journal ligt bij de drukker.
Er is door diverse mensen hard gewerkt om de Journal gereed te hebben voor onze eerste show en dat is
gelukt. Tijdens de Premium en Youngstock show zal de Journal aanwezig zijn en worden uitgedeeld aan onze
leden. Ook op de ledenvergadering (13 mei) zal de Journal worden meegegeven aan de aanwezige leden.
Daarna zal het boek worden toegestuurd aan de overgebleven leden.
Dus als u dit geweldige boek snel wilt hebben komt u dan naar Houten op 29 april en combineer dat dan met
het kijken naar onze prachtige Welsh pony op deze show.

2.
Paspoorten.
Vraag op tijd een paspoort aan om een paspoort met beperkingen te voorkomen. Maak dus tijdig een afspraak
met uw chipper, zodat deze een goede planning kan maken en het registratiebureau ook tijd heeft de
werkzaamheden zorgvuldig uit te voeren. Het veulen mag worden gechipt na 6 weken. De paspoortdatum moet
liggen binnen 6 maanden na de geboortedatum. De paspoorten worden verwerkt in de volgorde van
binnenkomst van de betaling.
3.
Registratiezaken.
Sinds 2016 zijn er enkele nieuwe punten die uw aandacht vragen als fokker.
- Verkoop/koop:
Vul altijd het verkoopformulier in dat u aantreft achter in het paspoort(sinds 2009). Het registratiereglement
geeft aan dat u bij verkoop uw raspony moet laten overschrijven naar de nieuwe eigenaar. Bij verkoop naar het
buitenland moet u deze export doorgeven en in het paspoort laten afstempelen bij het registratiebureau.
Hiermee voorkomt u problemen bij terugkeer naar Nederland van de pony. De reeks van geregistreerde
eigenaren moet te allen tijde een gesloten keten vormen.
- Import:
Als u een paard invoert vanuit een andere lidstaat van de EU, dan moet het paard al een geldig paspoort
hebben. Een nieuw Nederlands paspoort is dan niet nodig. Heeft het paard geen geldig paspoort? Dan meldt u
dit aan de NVWA.
U meldt de import bij een paspoortuitgevende instantie in Nederland zodat de gegevens van het paard worden
geregistreerd in de centrale databank. Dit moet u doen binnen 30 dagen nadat u het paard heeft ingevoerd. Dit
hoeft niet als:
• het paard maximaal 90 dagen in Nederland verblijft voor wedstrijden, paardenrennen, shows, trainingen en
sleepwerkzaamheden;
• een hengst in verband met het fokseizoen in Nederland verblijft;
• een merrie maximaal 90 dagen voor de fokkerij in Nederland verblijft;
• het paard om medische redenen in een veterinaire instelling is;
• het paard binnen 10 dagen na invoer wordt geslacht.
- Maiden Mares:
Met ingang van 2016 wordt van "maiden mares" (sectie A, B, C D) het DNA vastgelegd. Een maiden mare is
een merrie die voor de 1e keer een veulen bij de WPCV registreert. De kosten van het DNA-onderzoek zijn voor
de aanvrager van de registratie.

Ledenvergadering 13 mei in Langbroek
Het bestuur nodigt u van harte uit voor de Algemene ledenvergadering van de WPCV.
Datum
Aanvang
Locatie

13 mei 2017
14.00 uur (zaal is open om 13.30 uur)
Dorpshuis "De Toekomst", Prinsenplein 3, 3947 PG Langbroek

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGENDA
1.

Opening.

2.

Huishoudelijke mededelingen.
- drankjes en hapjes tijdens de vergadering worden u aangeboden door de WPCV.
- in de zaal mag niet worden gerookt.
- afmeldingen.

3.

Vaststelling agenda.

4.

Notulen Algemene ledenvergadering 4-11-2016.
De notulen liggen ter inzage op de tafel bij de ingang; wilt u de notulen eerder ontvangen, dan kunt u een
e-mail sturen naar het secretariaat.

5.

Mededeling en ingekomen stukken.
- Journal 2016 zal worden uitgereikt.

6.

Kascommissie.
De kascommissie heeft de controle van de financiële administratie namens de leden uitgevoerd en brengt
verslag uit aan de ledenvergadering.

7.

Nieuw lid kascommissie.
De ledenvergadering wordt gevraagd een nieuw lid aan te dragen om zitting te nemen in de kascommissie.
Annet wordt bedankt. Piet schuift op. Nieuw lid voorlopig reserve.

8.

Rooster van aftreden van bestuursleden en registratiecommissie.

9.

Nieuw bestuurslid.
Om de taken van de huidige bestuursleden lichter te maken is het bestuur op zoek naar uitbreiding van
minimaal één bestuurslid.

10. Financiën.

Balans en exploitatierekening over 2016
Conceptbegroting voor 2017.
Tarieven 2017 (wijziging tarief diergegevens in NL databank plaatsen)
11. Secretarieel Verslag.

PAUZE
12. Ontwikkelingen RVO, moederstamboek en Internationaal Welsh Forum.
13. Update vernieuwd registratieprogramma.

Met het programma Equis van Delta Horse is de continuïteit in de registratie weer goed geregeld. De
registratie moet nog wel wennen en voor sommige Welsh-eigen puntjes moet het programma soms
worden aangepast. Daarop wordt door de leverancier adequaat gereageerd, maar de registratie vraagt uw
begrip en geduld als het even wat langer duurt.

14. Redactiecommissie WPCV Journal.

De WPCV Journal wordt jaarlijks uitgegeven en bevat winnaars van de Bronze Overseas Medals,
uitslagen van shows, wisselbekers, Gold & Silver Ribbons en Premiums en veel andere interessante
informatie over genetica, voeding en fokkerij. Het maken van een Journal vraagt dat gedurende het jaar
uitslagen, foto's en interessante artikelen worden verzameld, zodat aan het einde van het jaar een en
ander snel kan worden samengebundeld. Besloten is om hiervoor een redactiecommissie op te richten die
gedurende het jaar de ogen en oren open heeft. Wij zoeken hiervoor 3 enthousiaste mensen die enige
bedrevenheid hebben met het omgaan met de computer en zin hebben om mee te werken aan de rijkdom
van de Journal. Sonja de Jong is hiervoor de contactpersoon, als u meer informatie wilt ontvangen of zich
wilt aanmelden.
15. Locaties WPCV shows.

Het bestuur van de rijvereniging de Heuvelruiters te Wezep heeft besloten het verhuur van de Manege te
beëindigen ter verlichting van haar vrijwilligers met ingang van oktober 2017. De WPCV zal dus voor de
Zomershow Zuid m.i.v. 2018 op zoek moeten naar een alternatief. Dit kan aanleiding zijn ook de locatie
voorde Zomershow Noord onder de loep te nemen. Ideeën zijn zeer welkom. Dus heeft u een idee neem
dan a.u.b. contact op met het bestuur van de WPCV.
16. Evaluatie shows.

Evaluatie shows en prijzenoverzicht(Bronze Medal, linten bekers, wisselbekers enz.)
17. WPCV showing en judging rules 2017.
18. Jubileum.

In 2020 bestaat de WPCV 50 jaar. De leden worden gevraagd ideeën aan te dragen hoe invulling te geven
aan dit jubileum.
19. Rondvraag en sluiting.

