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

WPCV nieuwsbrief nr.2

Beste WPCV leden,
In deze nieuwsbrief willen wij jullie informeren over een aantal actuele zaken.
Jubileum festiviteiten
Door de Corona-pandemie hebben wij een groot aantal van onze jubileumactiviteiten moeten
annuleren. Wij hebben samen met de jubileumcommissie alvast een start gemaakt om deze
activiteiten in 2021 opnieuw te organiseren.
De afsluitende feestavond van 2020 zal in een afgeslankte vorm wel doorgaan. Het zal iets
vergelijkbaars aan de nieuwjaarsreceptie worden. Een moment om informeel met elkaar bij te praten
om dit bijzondere jaar af te sluiten en de journal 2020 uit te reiken. Dit zal in tegenstelling tot
eerdere berichten plaats gaan vinden bij de Nieuwe Heuvel in Lunteren. Meer informatie hierover
volgt op een later moment.
De voorbereidingen voor onze Christmas show op 21 november in Nunspeet lopen volgens schema.
We hopen dat deze show wel door kan gaan en dat er vele mooie en ludieke combinaties in de ring
te zien zijn.
Chippen en shows in Coronatijd.
Van de Koepel Fokkerij hebben wij te horen gekregen dat de chippers, onder strikte voorwaarden,
weer mogen chippen. Deze informatie is als bijlage bij deze nieuwsbrief toegevoegd. Hierin staan de
regels waaraan zowel de eigenaar als de chipper zich moeten houden.
Graag het I&R-formulier in BLOKLETTERS invullen en de schetsen intekenen met een rood
schrijvende pen!
De richtlijnen van de Koepel voor het organiseren van stamboekkeuringen onder strikte
voorwaarden zijn niet op ons van toepassing. Wij organiseren shows en geen keuringen en kunnen
daardoor niet aan de richtlijnen voldoen. Alle actuele informatie van de Koepel Fokkerij is terug te
lezen op hun website: http://koepelfokkerij.com/wp/
Harmonisatie moederstamboek met Nederlandse stamboeken
Van de WPCS (Welsh Pony and Cob Society, het moeder stamboek) hebben beide Nederlandse
stamboeken (WPCV en NWPCS) een voor ons zeer teleurstellende brief ontvangen. In deze brief
geven zij aan, dat het niet in het belang van de WPCS is om de harmonisatie tussen de WPCS en de
Nederlandse Stamboeken verder vorm te geven. Wij betreuren dit zeer, na al onze inspanning door
o.a. onze commissie Internationale samenwerking en hadden dit ook niet verwacht.
Wij zijn ons aan het beraden op welke manier wij op deze brief gaan reageren.
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NVWA exportkeuringen
Door de corona maatregelen heeft de NVWA certificering voor export stil gelegd vanwege capaciteits
problemen. Inmiddels is dit weer opgepakt. Meer hierover is terug te vinden op de website van de
Koepel Fokkerij.
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