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Beste WPCV leden,
In deze nieuwsbrief willen wij jullie informeren over een aantal actuele zaken.
Dekbonnen
Als vereniging zijn wij naar de RVO verplicht om jaarlijks een aantal overzichten aan te leveren. Één
daarvan is, het aantal gedekte merries. Hiervoor hebben wij het ingevulde dekbewijs nodig. De
merriehouder is daarvoor verantwoordelijk. Op het voorblad van de WPCV dekbonnen staat de
werkwijze aangegeven. Heeft u van de hengstenhouder een andere dan de WPCV dekbon gekregen
dan vernemen wij graag per mail uw melding. Deze kunt u sturen naar: WPCV@hetnet.nl
Journal 2020
Aan alle leden die hun contributie over 2020 hebben voldaan, is op 5 februari j.l. de Jubileum Journal
verzonden. Heeft u de Journal niet ontvangen, ga dan even na of u per abuis vergeten bent om uw
contributie over 2020 op onze rekening over te maken. Heeft u wel betaalt, maar de Journal niet
ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar wpcvsecretariaat@gmail.com. Als u verhuist bent en dit
niet aan ons heeft doorgegeven, is de kans groot dat uw journal nog op uw oude adres is bezorgd.
Geef verhuizingen daarom aan onze ledenadministratie door!
Planning activiteiten 2021
In de Jubileum Journal, die u onlangs hebt ontvangen staat op pagina 6 de jaarplanning voor 2021.
Op dat moment was er nog niet van alle juryleden een akkoord ontvangen. Inmiddels hebben wij dit
wel. Helaas moeten wij de eerste activiteit van 24 april 2021 alweer afgelasten. De huidige stand van
zaken omtrent de Corona pandemie geeft teveel onzekerheden om deze show door te laten gaan. Of
de show in juni door kan gaan zal op een later moment bekend gemaakt worden.
Planning van activiteiten verderop in het jaar is afhankelijk van de mogelijkheden die er vanuit de
overheid gegeven worden. Wij hebben hierover maandelijks overleg met de jubileumcommissie.
Journal 2021
Ook 2021 lijkt een jaar te worden waarin Corona tal van activiteiten verhindert. Annuleringen van
shows zorgen ervoor dat de copy zich ook in 2021 toe zal spitsen op bijdragen van de leden. Het is
bewezen dat er heel veel kennis onder onze leden zit die het publiceren waard is. Laten wij met
elkaar proberen om ook in 2021 een mooie Journal te maken. Een oproep aan u allen, pak de pen op
en zet uw kennis of ervaringen op papier. Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd en kan gemaild
worden naar redactiewpcv@gmail.com
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Import van pony’s/Aanschaf van pony met buitenlands paspoort
Wanneer u een pony importeert naar Nederland moet u er voor zorgen dat deze in de NL databank
wordt geregistreerd. De uitschrijving uit de databank van het land van herkomst gaat daarna
automatisch. De RVO beheert deze Nederlandse databank. U kunt uw pony daarin laten opnemen via
het stamboek in Nederland. U bent verplicht deze registratie te doen binnen 30 dagen na aankomst
in Nederland. Aanvragen voor registratie in de NL databank die worden ontvangen nadat de 30
dagen termijn is verstreken moeten door ons met naam en toenaam bij de overheid worden gemeld.
Als u dus een pony aanschaft met een buitenlands paspoort is het verstandig na te gaan of de
importeur zich aan bovenstaande verplichting heeft gehouden.
Aanscherping paspoortaanvragen (volgens de huidige RVO regels)
Wanneer u een veulen laat chippen moet de melding/paspoortaanvraag binnen 7 dagen na het
inbrengen van de chip op het stamboekkantoor zijn ontvangen. Wanneer u laat chippen door een
WPCV chipper en die neemt het aanvraagformulier mee, wordt reeds aan die voorwaarde voldaan.
Aanvraagformulieren waarbij meer dan 7 dagen zijn verlopen tussen de datum van ondertekening
en de datum van ontvangst op het stamboekkantoor mogen niet meer in behandeling worden
genomen door het stamboekkantoor.
De aanvrager (eigenaar veulen) moet dan door het stamboek(registratie) kantoor worden
geïnformeerd dat een nieuwe aanvraag moet worden ingediend.
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