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Binnen het bestuur van de WPCV zijn wij op zoek naar een nieuw bestuurslid
Helaas is de samenwerking met het begin dit jaar benoemd bestuurslid Sanne van Dam niet van de grond
gekomen. Op alle vormen van communicatie hebben wij geen enkele reactie terug mogen ontvangen. Om het
bestuur weer functioneel en voltallig te krijgen zijn wij op zoek naar een bestuurslid dat past in het profiel
secretaris. Als je geïnteresseerd bent kan je de profielschets via mail bij Sonja de Jong
(wpcvshowsecretariaat@outlook.com of wpcvsecretariaat@gmail.com) opvragen. Graag willen wij met een
toekomstige kandidaat voor 21 september a.s. in contact komen.
Wij hebben inmiddels één lid, die aan de eis van het lidmaatschap van de WPCV voldoet, bereid gevonden zich
kandidaat te stellen. Met haar is de profielschets doorgenomen en ook daar zien wij geen belemmeringen.
Graag nodigen wij onze leden uit voor een Buitengewone Algemene Leden Vergadering op 1 oktober om 20.00
uur in het Dorpshuis de Toekomst in Langbroek. Het enige agendapunt zal zijn verkiezing van een nieuw
bestuurslid.
Uitgifte paspoorten / Brexit
In onze vorige nieuwsbrief hadden wij een stukje uit de RVO nieuwsbrief betreffende de uitgifte van
paspoorten binnen de EU opgenomen. Dit in het kader van een op handen zijnde Brexit. Dit is door veel
zusterstamboeken overgenomen. Naar aanleiding daarvan hebben wij een vraag gekregen uit Frankrijk die wij
doorgespeeld hebben naar de RVO. Kort en bondig was hierop het antwoord: ’ Er is nu een Engelse
stamboekorganisatie die voor Nederlandse paarden/pony’s een Engels paspoort uitgeeft. Dat mag na de Brexit
niet meer.’
Op de website van het WPCS staat een link naar de website van de Engelse Health and Plant Agency Hier is
te lezen hoe te handelen bij export vanuit het VK als er een no deal Brexit per 31 oktober plaats gaat vinden.
Hieronder de link:
https://www.gov.uk/guidance/export-horses-and-ponies-specialrules?fbclid=IwAR3eqdz4NI5IrBbiMiDdcVj41tsMZ3cnoIMEtJtxXM1NfuLSPXQbszvM
Internationale vergadering
Tijdens de internationale vergadering die op de zondag ( 21/7/19) voor de Royal Welsh show gehouden is had
de WPCV op de agenda het punt VC2 verklaring op laten nemen. Momenteel staat in de Engelse regelgeving
dat voordat een hengst een deklicentie kan krijgen er een Veterinary Certificate 2 (VC2) verklaring van het
betreffende dier meegeleverd moet worden. Omdat dit de laatste tijd veel verwarring gegeven heeft hebben
wij bij monde van onze vertegenwoordigers Henk van Dijk en Henrie Leeuwenhaag gevraagd hoe deze
regelgeving geïnterpreteerd dient te worden. Tijdens de vergadering werd door de society aangegeven dat zij
elke door een erkend Welsh- stamboek uitgegeven gezondheidsverklaring overnemen. Omdat dit tot op heden
alleen maar uitgesproken is en er nog niets op papier staat wachten wij de toegezegde notulen in spanning af.
Zodra e.e.a. schriftelijk bevestigd is zullen wij dit z.s.m. overnemen in ons regelement. Curieus blijft dat wat
men in Engeland in de regelgeving opgenomen heeft dat in de praktijk anders gebruikt.
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Naar aanleiding van vragen van leden zijn wij dieper in de materie rondom registratie van de Partbred
gedoken. Inmiddels is er een voorstel voor een mogelijke toekomstige werkwijze naar de registratiecommissie
verzonden met de vraag om advies. Wij streven er naar om tijdens de najaarsvergadering dit stuk te kunnen
agenderen.
Onze najaarsvergadering staat gepland op 26 oktober a.s. in Langbroek. De uitnodiging hiervoor plus de
agenda ontvangt U binnenkort per mail.
Website
De werkzaamheden van de dames die bezig geweest zijn met onze website zijn nagenoeg afgerond. Nu is het
zaak om met elkaar input te leveren om de puntjes op de i te zetten. Graag vernemen wij van U, onze leden
wat er nog gemist word en waar nog verbeterpunten liggen. Uw reactie ontvangen wij heel graag via mail
redactiewpcv@gmail.com
Journal 2019
Nu onze laatste show van 2019 een feit is zijn wij de artikelen voor onze journal 2019 aan het doornemen. Wij
zitten nog verlegen om foto’s uit de ‘oude doos’ of foto’s met een mooi verhaal erachter. Heeft U nog zo’n
pareltje en lijkt het U leuk om dit in onze journal terug te zien neem dan contact op met Denise Methorst via
mail redactiewpcv@gmail.com
Adverteerders voor de journal zijn meer dan welkom, denk daarbij ook aan onze package deal, een advertentie
van één hele pagina in onze journal geeft recht op advertenties in al onze showcatalogi van 2020. Voor slechts
€ 15,00 komt Uw advertentie in alle showcatalogi van volgend jaar te staan. Een advertentie van een halve
pagina in onze journal geeft recht op een advertentie van een halve pagina in alle showcatalogi van 2020 voor
slechts € 7,50. Deze tarieven gelden voor leden van de WPCV. Ook niet leden kunnen profiteren van de
packagedeal maar dan tegen de tarieven zoals die in onderstaand prijsoverzicht staan. Ook hiervoor kunt U
contact opnemen met Denise Methorst via de mail: redactiewpcv@gmail.com
Lid
Advertentie Journal 1 pag. kleur

Niet-Lid*

€ 130,00

€ 130,00

Advertentie Journal 1/2 pag. kleur

€ 75,00

€ 75,00

Advertentie Journal 1 pag. ZW/W

€ 75,00

€ 75,00

Advertentie Journal 1/2 pag. ZW/W

€ 45,00

€ 45,00

Advertentie showcatalogus(alle shows v.e. jaar)

€ 25,00

€ 30,00

Advertentietekst in catalogus(max 200 posities)

€ 5,00

€ 7,50

€ 15,00

€ 20,00

€ 7,50

€ 12,50

Advertentie packagedeal:
1 pag zw/w in showcatalogi (indien adv. in Journal)
1/2 pag zw/w in showcatalogi (indien adv. in Journal)

Jubileum
De jubileum commissie is volop bezig. Onderstaand de flyer die gemaakt is om onze activiteiten in 2020 met de
(inter)nationale Welshpony wereld te delen. Met elkaar maken wij er een SUPER jaar van.

Welsh Cob en Pony Vereniging

www.wpcvnederland.nl

september 2019

Welsh Cob en Pony Vereniging

www.wpcvnederland.nl

september 2019

