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Beste Welshliefhebber,

Oktober 2017, Newsletter 4

In deze 4e Newsletter van 2017 zijn er een aantal zaken waar het WPCV bestuur uw aandacht voor wil
vragen.
Shows 2018
Ook in 2018 zullen er door de WPCV de nodige shows georganiseerd gaan worden waarvoor Panel Judges
uitgenodigd moeten gaan worden. Aan u, leden van de WPCV het verzoek om namen van Panel Judges
aan te dragen. Op de NALV zal door de vergadering besloten worden welke Panel Judges uitgenodigd
zullen worden voor onze shows.
Nieuwe bestuursleden
Ter aanvulling het bestuur van de WPCV zijn wij opzoek naar nieuwe bestuursleden die naast enthousiast
liefhebber, o.a. Welsh-minded zijn, de Engelse taal machtig zijn, over pc-vaardigheid beschikken,
teamplayers zijn en bereidt zijn om de nodige vrije tijd in zo een functie binnen een gemotiveerd bestuur te
investeren.
Journal 2017
Onze mooie naslagwerk de Journal, hopen wij ook over 2017 te kunnen realiseren. Echter, met de huidige
aanwezige “handjes” is dat bijna onmogelijk. U begrijpt het al, ook hiervoor zijn wij dringend op zoek naar
leden die mee willen helpen aan dit project.
Het mag duidelijk zijn dat zonder kopij er geen Journal gemaakt kan worden; heeft u artikelen waarvan u
denkt dat ze geschikt zijn voor de Journal, laat het ons weten en mail ze naar wpcvsecretariaat@gmail.com
Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid tot het plaatsen van advertenties in de Journal!
Separate mail hierover volgt.

Ledenvergadering 4 november 2017, Dorpshuis “De Toekomst”, Langbroek
Hierbij ontvangt u de uitnodiging voor de NALV van de WPCV.
Agenda
Datum:
Aanvang:
Locatie:

4 november 2017
14.00 uur, de zaal is vanaf 13.30 uur geopend
Dorpshuis “De Toekomst”, Prinsenplein 3, 3947 PG Langbroek

1. Opening
2. Huishoudelijke mededelingen
• In de zaal mag niet gerookt worden
• Afmeldingen
• Ingekomen stukken
3. Notulen ALV van 13 mei 2017
4. Rooster van aftreden, bestuur
• Herma Bakker en Joop Gidding zijn aftredend conform het rooster van aftreden. Herma en
Joop hebben beide aangegeven dat zij voor een nieuwe periode van drie jaar beschikbaar
zijn.
5. Afscheid Wilma Bijma, aftredend voorzitter
6. Aanmeldingen nieuwe bestuursleden
Pauze
7. Voorgestelde show 2018 en Panel Judges
• 28 april 2018
Premium Stallion & Youngstock Show, locatie Houten
• 23 juni 2018
Zomershow Noord (o.v.b.), locatie Achterveld (o.v.b.)
• 1 september 2018
Zomershow Zuid, locatie Houten
•

Selectieprocedure Paneljudges
Het bestuur verzamelt de ledenvoorstellen, weegt de namen en formuleert een voorstel van
juryleden per show. In de NALV wordt het bestuursvoorstel voorgelegd aan de leden.

8. Nieuwjaarsbijeenkomst
De Nieuwjaarsbijeenkomst zal gehouden worden 13 januari 2018 in Langbroek.
9. Stand van zaken m.b.t. de leden en financiën.
10. Wisselbekers, Premiumcards en Ribboncards
De wisselbekers met de bijbehorende Prize-cards over 2017 zullen uitgereikt worden op de
Nieuwjaarsbijeenkomst van 13 januari a.s. De Premiumcards en Ribboncards worden via de post
verzonden.
I.v.m. de catering horen wij graag voor 1 november a.s. of u wel of niet de NALV bijwoont en of u
ter afsluiting gezellig met ons mee-eet. Als u mee-eet ook graag het aantal personen doorgeven.
Aan- of afmelden kan via de mail: wpcvsecretariaat@gmail.com

