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IN 

DEZE 

EDITIE 
  1. 

In de toekomst zal ons clubblad een aantal keren per 

jaar verschijnen als Nieuwsbrief. Lees verder in het 

eerste artikel. 

  2 

De perikelen omtrent het organiseren van de 

Rammenshow/ALV en de Hangoorfokkersdag. Lees 

verder in het tweede artikel. 

  3 

Inhoud van toekomstige nieuwsbrieven. De manier van 

verzenden van de Nieuwsbrief voor alle leden.  

Laatste NIEUWS 

 

  DEZE NIEUWSBRIEF 

Deze Nieuwsbrief van onze club is bedoeld als 

voorbeeld voor toekomstige nieuwsbrieven. Wij horen 

heel graag uw mening t.a.v. vormgeving, inhoud en 

communicatiemiddel. Alle op- en aanmerkingen en 

nieuwsbijdragen graag naar 

secretariaathangoorfokkersclub@gmail.com of 

frans@hangoorfokkersclub.nl  Deze “nieuwsbrief” 

verschijnt deze keer bij de aanvang van het “koude” 

seizoen, maar ook voor veel fokkers bij aanvang van 

het nieuwe fokseizoen. Helaas een fokseizoen met 

vele hindernissen waar we weinig aan kunnen 

veranderen. Derhalve wil ik u allen met klem vragen 

om het hoofd koel te houden en de liefde voor onze 

HANGOREN warm te houden. Namens het voltallige 

bestuur wensen wij U en allen die U lief zijn een goed 

en gezond 2021 met mooie fokresultaten. 
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  1.  

Het maken en samenstellen van ons clubblad is elk jaar weer een mooie uitdaging. Zoals u het ook dit jaar 

weer hebt kunnen zien is het tot op heden goed gelukt om er een informatief en aardig blad van te maken. 

Echter stapelen de problemen, waar de redactie geen vat op heeft, zich langzamerhand op. Zoals daar is het 

gebrek aan kopij met bijpassende foto’s etc., afgezien van de voortreffelijke en informatieve 

keurmeestersverslagen. 

Daarnaast zijn de alsmaar stijgende drukkosten en verzendkosten een bron van zorgen. Eén editie drukken 

en verzenden kost al gauw zo’n € 1300,-. Als we daarnaast ook nog andere leuke dingen als een 

Rammenshow, Hangoorfokkersdag en wellicht in de toekomst een internationaal evenement bezoeken of 

een Hangorendag willen organiseren dan is bezuinigen helaas een noodzaak. 

Door deze Nieuwsbrief digitaal (per e-mail) te versturen kunnen we veel kosten besparen. De 

werkzaamheden om de Nieuwsbrieven samen te stellen en u zo goed mogelijk te informeren zullen er niet 

veel minder door worden. Uiteraard zullen we voor diegenen die geen e-mail adres bezitten, een andere 

oplossing bedenken.  

 

  2. 

Zoals u zeker niet ontgaan is heeft het organiseren van de Rammenkeuring/Technische dag/ ALV nogal wat 

voeten in de aarde gehad, of liever gezegd: het NIET organiseren van dit evenement voor ons. Juist in de 

week voor deze dag werd het corona-gedoe een heikel punt. Na goed overleg binnen het bestuur is toen 

tijdig besloten om deze dag uit te stellen of te annuleren tot een nader te bepalen tijdstip. De uitgestelde 

Algemene Leden Vergadering zou dit jaar samenvallen met de Hangoorfokkersdag. Echter gooide hier de 

tweede coronagolf weer roet in het eten. Ook al hebben we tot aan de Rammenkeuring (maart 2021) 

slechts een aantal maanden te gaan, zullen we ijs- en weder dienende en zonder eventuele niet- voorziene 

omstandigheden dan weer een ALV houden. Wij zullen deze dag alleen organiseren als dat 100% veilig kan 

voor iedereen. Hierover ontvangt u nog nadere informatie. 

 

  3. 

In de toekomst zullen in de Nieuwsbrief worden opgenomen: 

• De uitslagen van alle clubshows betreffende  de inzenders van Hangoren. 

• Keurverslagen in verkorte vorm 

• Aankondiging van alle evenementen in binnen- en buitenland betreffende onze Hangoorrassen en de 

eventueel daarmee samenhangende acties van onze Hangoorfokkersclub. 

• Mededelingen van het bestuur alsmede mededelingen omtrent belangrijke ingekomen brieven en 

stukken. 

• De rubriek LAATSTE NIEUWS 

• De rubriek Mededelingen en Berichten van/over onze leden. 
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Namens het voltallige bestuur wensen wij U en allen die U lief zijn, 

 een goed en gezond 2021 met mooie fokresultaten. 


