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Beste Welsh liefhebbers,
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Op 24 juni jl. zijn er tijdens de Algemene ledenvergadering 4 nieuwe bestuursleden gekozen. Aan de
zittingstermijn van Jos Elskamp en Maartje Mantel kwam een einde. Zij zijn met luid applaus bedankt voor
hun inzet.
Inmiddels heeft er een taakverdeling voor het nieuwe bestuur plaats gevonden. Henk Bleker mag plaats
nemen op de stoel van Jos en zal als voorzitter gaan fungeren voor de WPCV. Tot secretaris is Wilma
Bijma verkozen. Annet Borgstijn zal de taak als showsecretariaat op zich gaan nemen. En Saskia Schoo is
voor algemene zaken. Clemens Verspeek (registratie), Ellen Ruys (ledenadministratie) en Sonja de Jong
(penningmeester) blijven hun huidige functie behouden.
De socials, dan moet er gedacht worden aan de WPCV website, Facebook en Instagram, zullen vanaf
heden door Sonja, Annet en Saskia beheert gaan worden.

Shows
Normaliter houdt de WPCV een show in september. Het nieuwe bestuur wilt graag een goede start maken
en geen half werk leveren. Daarom is er besloten om geen show in september te organiseren.
Wij willen graag de betrokkenheid van de leden vergroten en ideeën m.b.t. het organiseren van een
eventuele show later in het jaar. Om meer inzicht te krijgen in de wensen omtrent een show, hebben wij
een korte enquête in elkaar gezet. In deze enquête wordt o.a. gevraagd of er behoefte aan is om een
show te organiseren en welke Judges graag worden gezien, zo ook voor 2023.
Via deze link https://nl.surveymonkey.com/r/RWZYB37 komt u direct bij de enquête, welke enkele minuten
tijd in beslag zal nemen. Let op, eenmaal ingevuld, kunt u deze enquête niet nog eens invullen.
Sluitingsdatum van de enquête is 29 juli 2022.
Op 4 augustus staat er een bestuursvergadering gepland, waarin wij deze enquête zullen bespreken. Bij
voldoende interesse hopen wij voor de liefhebbers in 2022 nog een show te kunnen realiseren.
U kunt alvast de volgende data voor 2023 in u agenda noteren;
de Premium Stallion & Youngstock Show op 29 april 2023, een WPCV Zomer Show op 17 juni 2023 en een
WPCV Zomer Show op 2 september 2023.

Sponsoring
Besloten is de Internationale Show in Aken, welke gehouden wordt op 20 & 21 augustus, te sponsoren
met een pagina full-color advertentie. In de advertentie zal aandacht worden besteed aan het registreren
bij de WPCV conform de regels van het moederstamboek.
Met vriendelijke groet, bestuur WPCV
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