Welsh Pony & Cob Vereniging
Erkend stamboek voor de Welsh
Erkend EU-paspoort uitgevende instantie
opgericht in 1970

Beste Welsh liefhebbers,

Mei 2019, Newsletter 4

Bereikbaarheid via e-mail
Het is u vast al opgevallen dat de WPCV website in een volledig nieuwe jas gestoken is. De website is door
Denise Methorst en Emma van der Burg met behulp van onze webmaster Sonja de Jong in een volledige
nieuwe jas gestoken. De documenten van de oude website zijn één op één overgenomen van onze oude
website en op een overzichtelijke manier herschikt. De website zal tijdens onze voorjaarsvergadering
gepresenteerd worden. Doordat er overgestapt is op een nieuwe webhost zijn de ‘wpcv’ mailadressen niet
meer in gebruik. Op onze website https://www.wpcvnederland.nl is het actuele overzicht van mailadressen
beschikbaar.

Op dit moment is het bestuur bezig met een actualisering van de documenten op de website. Zodra er een
herzien versie beschikbaar is zal deze op de website geplaatst worden.
Voor onze website zijn wij nog op zoek naar iemand die de redactie kan helpen met het vertalen van delen van
de site in de Engelse taal. Op deze manier willen wij onze buitenlandse leden en bezoekers meer behulpzaam
zijn. Contact kan opgenomen worden via redactiewpcv@gmail.com
Als paspoort uitgevende instantie ontvangt de WPCV periodiek een nieuwsbrief van de RVO. Onderstaand komt
uit de nieuwsbrief van april j.l. en is voor onze leden die hun dieren registreren bij het WPCS of die dieren met
een ’groen’ WPCS paspoort in hun bezit/gebruik hebben belangrijke informatie. Indien er hieromtrent vragen
zijn kunnen die naar het registratie kantoor of via mail wpcv@hetnet.nl gesteld worden.
Uitgifte paspoorten binnen de EU
Het is toegestaan om Nederlandse paspoorten uit te geven voor paarden die zich bevinden in een ander EU
land. Zo is het nu nog toegestaan om Nederlandse paspoorten uit te geven voor paarden in het VK. Het is dus
ook toegestaan dat een in het VK gevestigde officiële paspoort uitgevende instantie, Engelse paspoorten
uitgeeft voor in Nederland verblijvende paarden. Deze paarden moeten echter wel in Nederland geregistreerd
worden via een Nederlandse PPI. De uitkomsten van de Brexit zijn op dit moment nog niet duidelijk, maar de
kans is reëel dat het VK een derde land wordt. Derde landen mogen geen paspoorten uitgeven voor in de Unie
verblijvende paarden omdat in de Unie verblijvende paarden een paspoort moeten hebben uit een lidstaat. Na
de uittreding mogen dus geen paspoorten meer uitgegeven worden door het VK voor Nederlandse paarden.
Nederlandse paarden met een Engels paspoort moeten zijn geregistreerd via een Nederlandse PPI. Wanneer
voor zo’n paard een duplicaat moet worden uitgegeven kan dit dan alleen nog door die Nederlandse PPI.
Ons erelid dhr. Willem Goudswaard is op 7 mei jl. overleden. Namens de WPCV is er een condoleance kaart
verzonden. Op een later moment komen wij hierop terug.
Wij komen er nog steeds achter dat e-mail adressen niet of niet meer juist in ons bestand aanwezig zijn. Wij
streven ernaar om onze leden zo actueel mogelijk te informeren over activiteiten en relevant nieuws. Hiervoor
worden er meerdere malen per jaar namens de vereniging mails verzonden. Heeft u een mailadres aan ons
opgegeven en ontvangt u toch geen mail check dan even met onze ledenadministratie of wij nog wel over de
juiste gegevens beschikken. Deze oproep zal ook nog via facebook herhaald worden.
Op onze website zijn de uitslagen van de premiumshow terug te vinden via de link:
https://www.wpcvnederland.nl/shows-2019/uitslagen-wpcv-shows/2019
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