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Beste leden,

Zoals ongetwijfeld bij jullie bekend is heeft de Nederlandse Foxterrier Club een nieuw bestuur. De missie van het
nieuwe bestuur is om met elkaar een frisse wind door de vereniging te laten waaien en contacten met fokkers te
bevorderen door de lijn tussen bestuur en fokkers kort te houden.

Om hiermee een goede start te maken is Diane Kantelberg, zelf een ervaren fokker van o.a. foxterriers, benoemd
tot nieuw bestuurslid met als taak om zich binnen de N.F.C. geheel op fokkersaangelegenheden te richten.

Om samen met fokkers en belangstellenden vaker informatie uit te wisselen over allerlei zaken die van belang zijn
bij het fokken, zoals beleid en regelgeving, organiseert het bestuur een aantal bijeenkomsten. Graag nodigt het
bestuur jullie van harte uit deze bijeenkomsten bij te wonen.

Niet alleen voor fokkers…..

De eerste bijeenkomst zal een brainstormkarakter hebben
om wensen en verwachtingen naar elkaar uit te spreken en
af te stemmen. Mocht je zelf ook een idee hebben en/of
wat willen vertellen over ervaringen die ook voor andere
fokkers relevant kunnen zijn, geef dat zo snel mogelijk per
mail aan Diane door zodat zij deze onderwerpen kan
adresseren. Iedere input is van harte welkom!

Het is overigens niet alleen nuttig maar ook leuk om met
andere fokkers en belangstellenden ervaring en kennis te
delen. Daarom zijn deze bijeenkomsten niet alleen voor
fokkers bedoeld, maar voor alle leden die interesse hebben
en meer willen weten over het fokken van een nestje.

Datum eerste bijeenkomst

Om maar meteen voortvarend van start te gaan en ook omdat
de vakantie al rap nadert is een eerste bijeenkomst gepland op
donderdagavond 23 juni 2016 om 20.00 uur in het
kennelgebouw van het Groenhorstcollege in Barneveld
(Wesselseweg 32 en neem de tweede inrit aan de rechterzijde)
Meld je aan - het liefst voor 20 juni a.s. - bij Diane Kantelberg:
bestuurslid1@nederlandsefoxterrierclub.nl of bij het
secretariaat: secretaris@nederlandsefoxterrierclub.nl met als
onderwerp “fokkersbijeenkomst”.

Wij zien jullie aanmeldingen en mogelijke input met belangstelling tegemoet en hopen heel veel fokkers en geïnteresseerde
leden op 23 juni aanstaande te mogen begroeten!

Aan/afmelden nieuwsbrief: Wil je meer weten over de activiteiten van de N.F.C., heb je suggesties voor deze
nieuwbrief, ken je iemand die de nieuwsbrief wilt ontvangen of wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Stuur een mail naar: info@nederlandsefoxterrierclub.nl o.v.v. “nieuwsbrief”.

