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Nieuwsbrief – Oktober 2011
Van de Voorzitter
Beste herderliefhebbers en andere lezers,

4 Oktober: Werelddierendag.
Dat was vorig jaar de dag waarop we de DHCN hebben opgericht.
Hoera, de vereniging is één jaar! En wat is er veel gebeurd in dit jaar! Het ledental is gestaag
gegroeid naar al weer ruim 130 leden. Ons beleid wordt gedeeld door 13 fokkers, onze
wandelingen zijn gezellig en zeer goed bezocht. Het bestuur heeft hard gewerkt aan de
contouren van de vereniging. Onze eerste show was meteen een succes. Wat willen we nog
meer? Met een goed gevoel kijk ik, samen met jullie, terug op dit afgelopen jaar!
Maar we moeten verder. We willen recht op het doel af: trachten deel te kunnen gaan nemen
aan de Raad van Beheer door een erkenning te verkrijgen. Om de discussie omtrent het breed
fokken, wat wij voor ons fokprogramma gebruiken, te kunnen voeren. Een discussie die hard
nodig is, om het denken in het “honden fokland” om te zetten, zodat de gemiddelde
gezondheid van onze honden (en dat geldt voor alle rassen!) beter wordt. U helpt toch ook
mee? Hoe? Niet door een extra donatie, maar door het aanbrengen van een extra lid of nog
mooier: extra leden.
Mag ik op u rekenen?
Peter van de Wiel – Voorzitter DHCN.

DHCN Najaarsbokaal
Show, behendigheid, ringtraining, prijsvraag,
allemaal leuke onderdelen tijdens onze
Najaarsbokaal.
Zondag 20 november bent u welkom in onze
gezellige binnenlocatie in Hoenderloo. Wilt u zelf
meedoen ? Vul zo spoedig mogelijk het
Inschrijfformulier voor de Show in ! Lees snel
verder op de pagina “Show” op onze website.

DHCN Fotowedstrijd.
Vooraf aan onze Najaarsbokaal organiseren we
weer een leuke fotowedstrijd.
Dit keer gaat het om leuke foto’s van onze
trouwe “Duitsers” op vakantie !
U kunt net zoveel foto’s van uw eigen hond(en)
insturen als u wilt. De sluitingsdatum voor het
inzenden is 1 november 2011. Meer informatie
lees verder op de pagina “Fotowedstrijd” op
onze website.

Algemene ledenvergadering 16 oktober 2011
Het bestuur heeft in de afgelopen maanden alle stukken, die een vereniging nodig heeft om te kunnen
functioneren, samengesteld. Administratieve stukken (reglementen, statuten), maar ook inhoudelijke
stukken (rondom fokken, genetica, historie).
16 oktober houden wij onze eerste Algemene Ledenvergadering om al deze stukken te bekrachtigen. De
ALV wordt gehouden in de kantine van HSV Tiel, aanvang 13.00 uur.
We rekenen op uw komst !!

DHCN Wandelingen.

De zomervakantie is voorbij. De eerste wandeling na de zomerstop zit er alweer op. Lees het verslag van
deze geslaagde dag op de pagina “Wandelarchief”
Aanstaande zondag 9 oktober is de volgende wandeling, ditmaal in het jonge stadsbos van Almere. Een
erg leuke wandeling in een bijzonder bosgebied. Na afloop is het mogelijk om in een gezellige
horecagelegenheid nog even na te zitten. Voor meer informatie, kijk verder op pagina “Wandelingen” op
onze website.

Aankeuring voor Fokgeschiktheid.
Zou u wel eens een nestje puppen willen hebben
van uw teef?
Heeft u een prachtige reu en wilt u die
beschikbaar stellen voor een dekking?
De volgende aankeuring is inmiddels bekend.
Zondag 23 oktober worden opnieuw 6 honden
aangekeurd voor Fokgeschiktheid. (zie overzicht
op de pagina “Nieuws”) Er is nog ruimte voor 1
maximaal 2 honden. Aanmelden kan per mail bij
AnneMarie van Krimpen: aankeuring@gmail.com
Voor meer informatie over het aankeuren, kijk op
de pagina “Aankeuren” op onze website.
U ontvangt deze brief als lid van de DHCN, of als bekende van een van onze leden of fokkers. Heeft u vragen en of opmerkingen,
wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen. Stuurt u dan even een mailtje naar; redactie.dhcn@gmail.com

