De Hangoor
FEBRUARI 2021

IN
DEZE
EDITIE
1.
Laatste nieuws betreffende onze Hangoorfokkersdag,
ALV en Rammenkeuring/Technische dag naar aanleiding
van de Covid-19 maatregelen. De voortgang zoals we die
voor ogen hebben in het komende jaar.

2
Een kleine bloemlezing uit de reacties op onze eerste
“Nieuwsbrief”.

3
Ernstige waarschuwing voor een ander virus dan Corona
dat veel aandacht verdient van ons als “fokkersgilde”.

DEZE EDITIE VAN “DE HANGOOR”
Zoals u ziet is de naam “Nieuwsbrief” van de
Hangoorfokkersclub verandert in de vertrouwde
naam “de Hangoor”. What ’s in a name… Wij zitten al
aan het begin of al middenin het fokseizoen 2021.
Een jaar waarin ik samen met u allen hoop op een
beter jaar voor onze hobby, maar bovenal op een
gezond jaar voor ons allen.
Het bestuur heeft gemeend om alle club-activiteiten
voorlopig op te schorten. Wij stellen ons op het
standpunt dat alle leden gevaccineerd moeten
kunnen zijn alvorens wij weer een bijeenkomst met
onze leden organiseren.
Tot die tijd, namens het voltallige bestuur:
BLIJF GEZOND !!!
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1.
Zoals op 2 februari is afgekondigd zal de “lock down” (wat een lelijk woord, alternatief: tijdelijke afsluiting?)
nog tot 2 maart duren. Eveneens moeten we helaas constateren dat het vaccineren zodanig is
georganiseerd dat slechts een beperkt aantal mensen rond die tijd gevaccineerd zal zijn. Onze geplande
Algemene Leden Vergadering en de daaraan gekoppelde keuring op 13 maart 2021 kan tot onze spijt niet
doorgaan!
Wij hopen (en rekenen er ook een beetje op) dat de Hangoorfokkersdag en de ALV op 2 Oktober 2021 wel
door kan gaan. Wij zullen dan in overleg met de beheerder van het gebouw in Tiel, in elk geval trachten om
er een wat extra feestelijk cachet aan te geven.
Wij rekenen dan ook graag op u allen om de geweldige fokresultaten van 2020 en 2021 te showen!!

2.
In onze eerste nieuwsbrief hebben wij u gevraagd om commentaar en op/aanmerkingen op de nieuwsbrief
die we digitaal (per e-mail) aan u hebben verstuurd. Ook een klein aantal leden waarvan geen e-mailadres
bekend was hebben we van een geprint exemplaar kunnen voorzien. Onderstaand treft u een bloemlezing
aan van een deel van de “geanonimiseerde” reacties.
•

Deze eerste opzet is erg geslaagd wat mij betreft. Mooie foto's en alles in kleur. Spreekt toch meer
aan dan zwart wit denk ik. Complimenten om deze stap te nemen!
• Hartelijk dank voor de nieuwsbrief in een nieuw jasje.
Mooie vormgeving en idd. Stuk kosten besparing.
Wat mij betreft prima!
• De hangorenfokkerskrant heb ik altijd met belangstelling gelezen.
Dat hoop ik ook met de nieuwsbrief te doen.
• Ik ben het hellemaal met u eens om de nieuwsbrief online naar de leden te sturen, dit bespaart
gigantisch veel geld zoals u dat ook al aangeeft in uw mail, we kunnen het geld maar één keer
uitgeven.
De nieuwsbrief die u heeft gestuurd ziet er goed en mooi verzorgd uit en er zal na verloop misschien
nog wel eens andere ideeën boven komen drijven, maar hiermee ben ik wel tevreden.
• Bij punt 1 zie ik staan bezoeken van internationale evenementen ik neem aan dat de club toch niet
opdraait voor die kosten zoals het nu geformuleerd staat . (red.: zoiets betaald uiteraard iedereen uit
eigen zak. Het organiseren en communiceren kan door de club worden gedaan)
• Prima gedaan
• Goedemorgen, Ziet er erg mooi en overzichtelijk uit!
Fijn dat het nu digitaal kan. Dit scheelt veel kosten
• De nieuwsbrief lijkt me een geweldig, kostenbesparend idee. Ik heb het idee dat de communicatie
daardoor nog zal worden verbeterd.
• als reactie op de Nieuwsbrief vind ik het een heel goed idee om verder door te gaan met het
verzenden via de mail. het is een hele kostenbesparing wat wel ten koste gaat van de drukker maar
PostNL hoeven we niet te spekken met steeds duurder wordende postzegels.
En als er tussentijds hangoornieuws is het ook eenvoudiger om het bij de leden te krijgen.
Opzet van de Nieuwsbrief is eigentijds en niks mis mee.
Ga zo door.
• Ik kreeg vandaag de brief binnen van de hangoorfokkersclub. De nieuwsbrief is een mooi medium
om nieuws te delen met de leden. Wij doen dat met onze vereniging ook al een aantal jaren. Mijn
juiste emailadres is……………
• Mijn complimenten voor dit initiatief.
Wat mij betreft is dit een super vervanger voor de gedrukte versie!!
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•
•

•

•

•

een prima idee, voor degene welke geen mail adres hebben lijkt het me best mogelijk om van de
mail goede copien te maken en over de post te sturen.
Ik ben verrast dat het clubblad gaat verdwijnen, jammer dat het clubblad verandert in een
nieuwsbrief. Clubblad kan ook digitaal. Ik vind dit geen vooruitgang maar achteruitgang. Volgens
mensen die er verstand van hebben in mijn omgeving is dit geen nieuwsbrief, te lang en wordt niet
gelezen. Besluit om het clubblad te laten vervallen hoort thuis op een ledenvergadering. Dat kan
momenteel niet dus laat het dan zo lang zitten. (red.: het is juist de bedoeling om de communicatie
tussen ons allen zo goed mogelijk te houden, zoals reeds eerder vermeld is het gebrek aan copij en
het afhaken van sponsoren de oorzaak van het veranderen van clubbladvorm. Het blijft dan ook “de
Hangoor” heten. En doordat er geen vergaderingen plaatsvinden waren wij genoodzaakt om het op
deze wijze te doen. Het staat wel als agendapunt op de eerstvolgende ALV.)
Deze vorm van nieuwsbrief is zeer geslaagd, in de voorbije periode zijn er geen shows kunnen
doorgaan wat met zich meebrengt dat hier ook geen verslagen van
zijn, dus ik vermoed dat de nieuwsbrief in de toekomst alleen maar mooier zal worden. Doe zo
verder!
De nieuwsbrief ziet er goed uit, en heb ook alle begrip voor jullie nieuwe voorstel maar als ik eerlijk
mag zijn, zou ik toch stemmen voor het oude clubblad.
Je pakt het blad toch sneller en ik bewaar ze allemaal om ze toch nog eens een keertje na te lezen,
gewoon gezellig !
Maar heb alle begrip voor de kosten en ik hoop dat we lang mogen bestaan als club.
Het is wat mij betreft een heel goed alternatief denk wel om de ouderen die het niet kunnen
ontvangen.
Zal de papier uitgave wel missen maar gezien de kosten begrijpelijk.

Met dank aan allen die de moeite hebben genomen om te reageren, wij zullen waar mogelijk, ons voordeel
doen met jullie reacties.

3.
•
•
•

Er zijn momenteel geen berichten over tentoonstellingen, shows of keuringen.
Dus ook geen keurverslagen.
Mededelingen van het bestuur en/of ingekomen brieven.

Laatste nieuws.
Virusdreiging RHD : Recentelijk zijn er weer een aantal RHD uitbraken geweest in Zuid-Oost Nederland.
Een recent geval van een heftige uitbraak is gemeld door ons bestuurslid Ronnie Menkhorst met z’n
prachtige Franse Hangoren. Bij Ronnie zijn alle dieren ruim minder dan een jaar geleden geënt met Filovac
(tegen RHD 1+2) en toch zijn een aantal dieren besmet geraakt en dood gegaan, o.a. voedster met jongen
etc. Dus beste mensen houd uw dieren goed in de gaten en laat uw dieren tijdig vaccineren. Indien er leden
zijn met soortgelijke ervaringen dan horen wij het graag. Navraag bij kleindierverenigingen in mijn omgeving
(Flevoland/kop van Overijssel) en bij een dierenartsenpraktijk met ervaring op het gebied van bedrijfsmatige
konijnenfokkerijen, heeft (gelukkig) geen soortgelijke ervaringen opgeleverd.
En dan nog dit…..Medio augustus 2021 willen we opnieuw ons clubblad De Hangoor presenteren. Dit jaar
wordt De Hangoor via de mail verstuurd, degene die echt geen mail heeft krijgt het clubblad thuisgestuurd.
Heeft u een leuke anekdote, een verhaal over uw konijnen/ hangoren, ander kleinvee of wat ook maar
interessant kan zijn voor de leden van de Hangoorfokkersclub: Laat het ons weten! Het hoeft echt geen
grammaticaal volmaakt verhaal te zijn, onze redactie maakt het wel passend voor ons clubblad.
Mail of stuur het naar ons toe per post, dan zullen wij het plaatsen in De Hangoor. Graag zien wij alle
bijdragen tegemoet voor 30 juni 2021. secretariaathangoorfokkersclub@gmail.com
Samen kunnen wij een mooi clubblad De Hangoor maken!
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