
Zondag 25 januari 2015 
Oud Gastel  
 
van de bestuurstafel 
 
De 25ste januari hebben we onze eerste bestuursvergadering gehouden in 2015. De 
vergadering was gepland voor de 24ste, maar door de ongunstige weergoden hebben 
we deze toch maar een dagje uitgesteld .  
 
Met dit korte verslag willen we jullie op de hoogte gaan houden van de onderwerpen 
die besproken worden aan de bestuurstafel.  
 
We zijn sinds de afgelopen jaar wederom gegroeid qua leden omvang. We zijn erg blij 
met de nieuwe leden die we mogen verwelkomen. Iedere maand opnieuw mogen we 
weer meer leden welkom heten. Hopelijk zien we deze nieuwe leden dan ook weer 
snel op één van de activiteiten. 
 
Komend jaar gaan we via een enquete in ons clubblad jullie een aantal vragen en 
stellingen voorleggen. Zo hopen wij informatie van jullie te krijgen om het clubblad 
en andere communicatie beter op jullie wensen te kunnen inrichten. Daarom een 
oproep, hou het clubblad in de gaten! 
 
Activiteiten; 
Voor dit jaar staan er weer een aantal activiteiten op de rol. De eerste is de ALV 
(algemene ledenvergadering) met vooraf de fokkersbijeenkomst. Het programma 
hebben we doorgesproken en de verschillende stukken die we jullie als leden voor 
willen leggen besproken. We hebben onder andere gekeken naar de verschillende 
'verslagen' die ter bespreking op de agenda staan en ook het financiële jaarverslag.  
 
Voor de jonge hondendag 2015 hebben we een datum geprikt en een locatie 
voorgesteld, het terrein van de KC Arnhem. Onder het kopje 'Agenda activiteiten' 
staat al weer meer informatie.  
 
We hebben ook een datum voor de Kampioensclubmatch gepland en we hebben 
samen een aantal keurmeesters opgeschreven die we willen uitnodigen.  
 
Meer informatie zullen we jullie geven via de website en ons clubblad. Na de 
volgende vergadering komt hier tevens weer een nieuw, kort verslag te staan.  
 
met vriendelijke groet, Pim Zweedijk 
 
PS: tijdens de vergadering is afgesproken dat we het aantal leden (173) ook in dit 
verslag zouden vermelden 
 


