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Beste WPCV leden,
In deze nieuwsbrief willen wij jullie informeren over een aantal actuele zaken.
Jubileum festiviteiten
Helaas blijft de Corona-pandemie voortduren. In mei dit jaar hebben wij u bericht dat de Celebrate
night in afgeslankte vorm door zou gaan. Inmiddels hebben wij in overleg met de jubileumcommissie
besloten de Celebrate night te annuleren. Wij zien op dit moment geen mogelijkheden om een
indoor activiteit te organiseren. Om deze reden hebben we ook besloten om van de WPCV Xmas
show een outdoor show te maken. Deze show wordt nu op 10 oktober 2020 georganiseerd bij
Hippisch Verband Putten.
Als de Corona-pandemie het toelaat, willen wij in 2021 ons jubileumjaar vieren zoals we dat in 2020
hadden gepland. De jubileumcommissie zal ons hierbij weer ondersteunen.
WPCV show 10 oktober 2020
Via onze website, https://www.wpcvnederland.nl/wpcv-show-2020/vraagprogramma-en-inschrijven
kan tot en met 25 september 2020 ingeschreven worden.
Wij hopen op veel inschrijvingen, zodat we er met zijn allen een goede en mooie show van kunnen
maken. Om het voor iedereen tot een succes te maken, is het van groot belang dat iedereen zich
houd aan de corona richtlijnen.
Programma ‘Eigenaar zoekt Ruiter’
Onder de vlag van de Koepel Fokkerij is het programma ‘Eigenaar zoekt Ruiter’ gestart. Het doel van
dit programma is om optimale matches te maken tussen paard en ruiter in de diverse disciplines.
Eigenaar zoekt Ruiter stimuleert en ondersteunt regionale programma’s en verbindt verschillende
programma’s om van elkaars ervaringen te leren.
In de bijgevoegde brief van de Koepel treft u meer informatie aan over Eigenaar zoekt Ruiter.
Paspoorten
Wij willen iedereen er op attenderen dat het verplicht is om elk paard/pony te registreren in de
databank van het land van verblijf van de pony. Vraagt u een paspoort in het buitenland aan voor uw
paard/pony, dan moet deze nog wel in de Nederlandse databank gezet worden.
Eigenaren in het buitenland, die ponys hebben met een WPCV paspoort, zijn ervoor verantwoordelijk
dat deze geregistreerd zijn in hun eigen nationale databank.
Deze registratie kunt u laten uitvoeren door elk willekeurige paspoort uitgevende instantie(PPI).
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Slachtbeperkingen van 6 naar 9 maanden
In verband met de Corona-pandemie is de termijn, waarbinnen een paard/pony moet zijn
geïdentificeerd, tot nader bericht aangepast van 6 naar 9 maanden.
Paspoorten voor buitenlandse paarden/pony’s
De RVO heeft de regels voor het uitgeven van paspoorten aan buitenlandse eigenaren aangescherpt.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de RVO of dhr. Verspeek via wpcv@hetnet.nl
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