De Schapendoes Club
NIEUWSBRIEF 20:
6de jaargang

2de kwartaal 01-05-2014
De volgende punten komen aan bod:
1. ALV en Beoordelingsmiddag 2014
2. Agenda ALV 25 mei 2014
3. Beoordelingsmiddag
4. Schapendoes Treffen 2014
5. Wijziging Bankrekening nummer

1. ALV en Beoordelingsmiddag 25 mei 2014
Deze dag bestaat uit de volgende onderdelen;

De ALV, aanvang 10.00 uur
Deze wordt 25 mei 2014 gehouden bij de Manege Fjordhest-Gard Krimweg 125 7351TL
Hoenderloo telf. 055-3781344
I.v.m. met de beperkte ruimte in de kantine van de manege willen we graag vooraf een
indruk krijgen hoeveel leden er op de ALV denken te komen.
Dus graag per e-mail aanmelden bij Dirk en Dorien Heermeyer,
e-mail: d.heermeyer1900@kpnmail.nl
Mochten er meer deelnemers zijn dan wat in de kantine past, gaan we de vergadering
naar de rijhal verplaatsen.
In de kantine zijn voldoende stoelen en ook op het terras staan stoelen maar het is niet
de bedoeling dat die de rijhal of het veld worden gebruikt.
DUS zelf een klapstoel (ook voor het middagprogramma) meenemen is handig.

De lunch tussen 12.00 en 13.00 uur
Voor de liefhebber is er de mogelijkheid deel te nemen aan de gezamenlijke lunch.
Deze lunch wordt verzorgt door de eigenaar van de manege en aangezien daar speciaal
voor ingekocht wordt, dient u zich daarvoor vooraf te opgeven bij Dirk en Dorien
Heermeyer e-mail: d.heermeyer1900@kpnmail.nl
U ontvangt dan op de dag zelf, na contante betaling, een lunchbon. Opgeven betekend
verplichte afname aangezien wij als club dit moeten afrekenen met de eigenaar van de
Manege.
De lunch bestaat uit; kom soep, 3 broodjes, 1x fruit en 1x drinken, prijs 7,50.
Daarnaast is het mogelijk om extra drinken en soep te kopen.
A.u.b. voor 18 mei opgeven.
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De beoordeling, aanvang 13.30 uur
Deze keuring wordt bij goed weer buiten gehouden en bij slecht weer in de rijhal van de
manege, er zijn in de rijhal of op het veld GEEN stoelen aanwezig, dus zelf stoelen
meenemen.
Hoe laat iemand aan de beurt is, is op voorhand niet te zeggen, als alle inschrijvingen
binnen zijn en de lijsten klaar zijn is daar een indicatie in te geven, voor meer info kunt u
dan rond 5 mei een e-mail sturen naar info@schapendoes.net
Zie voor verdere informatie 3. Beoordelingsmiddag
U ontvangt geen inschrijfbevestiging.
Inschrijvingen voor 18 mei opgeven en betalen via rek. nr.:
Regio Bank Oudehaske
IBAN nr. NL50 RBRB 0920 7031 51
BIC RBRBNL21
t.n.v. De Schapendoes Club onder vermelding: inschrijving beoordeling en officiële naam
van de hond(en)
Inschrijfformulier kunt u downloaden op de website en is ook verzonden als bijlage bij
deze nieuwsbrief.
Inschrijfformulier zie bijlage 3.

2. Agenda ALV 25 mei 2014
1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Ingekomen stukken en mededelingen
Notulen ALV 12 mei 2013
Jaarverslag secretaris 2013
a. Jaarverslag penningmeester 2013
b. Verslag kascommissie, decharge penningmeester/bestuur
c. Vaststellen definitieve begroting 2013

Pauze, het bestuur biedt u tijdens de pauze een kopje koffie/thee aan.
6. Jaarverslag fokbegeleiding
7. Verslag commissie evenementen
8. Bestuurverkiezing,
Statutair aftredend en herkiesbaar zijn:
Peter Wierda, penningmeester
Dirk Heermeyer, algemeen bestuurslid commissie evenementen
9. Toestemming verzoek aan R.v.B. verlaging leeftijd ED beoordeling
10. Voorstel verhoging contributie 2015; is nu €15,-/7,50
11. Samenwerking Stichting Nederlandse Rassen
12. Rondvraag
13. Sluiting

Toelichting en verslagen behoorde tot de agenda van de A.L.V.
Agenda punt 3. Notulen ALV d.d. 12 mei 2013 te Hoenderloo
Notulen zie bijlage 1
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Agenda punt 4. Jaarverslag secretaris 2013
De schapendoesclub is inmiddels een volwaardige gesprekspartner voor de Raad van
Beheer. Via het secretariaat komt er veel mail binnen over van alles wat er binnen de
Raad speelt. Binnenkort is er weer de ALV van de Raad van Beheer waarover nu veel
mails komen. M.n. over de verplichting betreffende de DNA afname en registratie, dat is
nog niet rond alleen dat het per 1 juni 2014 ingaat, verder informatie volgt.
Ook is er veel mailverkeer over de Nederlandse hondenrassen show die we ook weer mee
organiseren.
En natuurlijk krijgen we ook regelmatig vragen van mensen die geïnteresseerd zijn in ons
leuke ras en overwegen een pup aan te schaffen.
Af en toe krijgen we via het secretariaat de vraag voor een herplaatser schapendoes.
Inmiddels hebben we al een wachtlijstje opgebouwd. Het is prettig te weten dat er
mensen zijn die, mocht het nodig zijn, een herplaatser kunnen en willen opvangen.
Als bestuur hebben we in 2013 diverse keer vergaderd over de lopende zaken. Soms
d.m.v. van het bij elkaar komen en soms via de digitale weg.
Het contact met onze zustervereniging verloopt moeizaam.
Ingeborg Töniës secretaris
Agenda punt 5. Jaarverslag penningmeester 2013
In het jaar 2013 hebben er zich diverse nieuwe leden aangemeld en het ledenaantal
stond op 31-12-2013 op 206 leden en dat zijn er ruim 50 meer dan eind 2012. Maar pas
eind maart 2014 kunnen we zeggen hoeveel leden er werkelijk zijn aangezien de
ervaring leert dat niet iedereen op tijd z’n lidmaatschap beëindigd en dat er ook altijd
weer mensen zijn die gewoon niet betalen.
Gezien de problemen die we het afgelopen jaar weer tegen zijn gekomen met het op tijd
binnen krijgen van de contributie gaat we in de toekomst alsnog over op automatische
incasso. In 2012 hebben de leden daar al toestemming voor gegeven, maar tot dusver
waren de kosten nog te hoog, maar gezien de aanwas van leden zullen de kosten in
verhouding lager uitvallen per lid.
Doordat de beoordelingsdag ruim kostendekkend was, was er een ruimer budget voor
andere activiteiten zoals het Schapendoes Treffen.
Dit Treffen was ook een groot succes en precies kostendekkend, jammer genoeg minder
dan begroot maar dat kwam omdat we voor elke deelnemer van het Treffen ook een
klein presentje beschikbaar hadden gesteld.
Tentoonstelling Nederlandse Rassen. Voor deze tentoonstelling hebben alle
rasverenigingen geld beschikbaar gesteld, de grote rasverengingen 250,- per vereniging
en de Schapendoes Club 150,- dit onder de voorwaarde dat indien er winst gemaakt, dit
terug werd betaald. Jammer genoeg is deze eerste show niet winstgevend geweest en is
deze 150,- dus niet terug betaald. Maar de PR die dit geheel heeft opgeleverd voor alle
nederlandse rassen maakt deze uitgave meer dan verantwoord.
Financieel overzicht op de vergadering verkrijgbaar.
Peter Wierda penningmeester
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Agenda punt 6. Jaar verslag fokbegeleiding 2013
In 2013 zijn er 34 nesten geboren, dat waren 235 pups waarvoor een stamboom is
aangevraagd, waarvan 113 reuen en 122 teven. 8 teefjes zijn leeg gebleven.
In vrijwel alle gevallen is er voor de dekking overleg geweest tussen de fokker en de
fokbegeleiding en hebben we ook van een gedeelte van onze fokkers de gegevens na de
bevalling binnen gekregen, zodat die in de database verwerkt konden worden.
Het blijft een punt van aandacht om de fokkers te motiveren deze gegevens door te
geven. Het wordt vaak vergeten.
Het IC is in het afgelopen jaar steeds zo rond de 20% gebleven, een enkele keer wat
hoger, meestal zelfs lager, de manier van IC bepaling staat gelijk met die van de zuster
vereniging.
Nestenlijst 2013 zie bijlage 2
Daarnaast kunnen wij als club elk jaar een CD van de Raad kopen met alle gegevens van
alle in Nederland geboren nesten.
Ook krijgen wij de lijsten met de gezondheidsgegevens van de Raad en de lijst met gen
PRA onderzochte honden uit Bochum.
Van onze buitenlandse zusterverenigingen krijgen we ook met regelmaat gegevens
binnen en op diverse buitenlandse sites van de overkoepelende organisaties zoals onze
Raad van beheer worden ook allerlei gezondheidsgegevens gepubliceerd.
Al deze gegevens worden door Peter Wierda in onze database verwerkt zodat we onze
leden zo goed mogelijk kunnen adviseren.
Ook hebben we bij de R.v.Beheer de stamboomgegevens van het afgelopen jaar
opgevraagd, zodat we ook de gegevens van alle andere schapendoes nesten gefokt in
Nederland binnen krijgen.
Peter en Janny Wierda fokbegeleiding
Agenda punt 7. Verslag Schapendoes Treffen 2013
Op zaterdag 14 september was er voor de 4e keer het schapendoestreffen.
‘s Middags om 12.30 zijn we gestart met een lekkere wandeling, de weergoden waren
ons gunstig gezind want we hebben het de hele weg droog gehouden. Er liepen zo’n 60
honden en baasjes mee.
Vanaf 14.30 konden we terecht bij manege Fjordhestgard in Hoenderloo.
Voor de kermis waren het maximale aantal honden ingeschreven, 50 doezen. We hadden
ervoor gekozen om de boel binnen op te bouwen, wat zoals later bleek een goede keus.
Dankzij de medewerking van enthousiaste leden waren er veel verschillende onderdelen,
zoals het hersenwerk voor honden onder begeleiding van Tanja, Oene en Diana.
Anne Douwe Bouma liet zien hoe je de hond voor brengt op een show en Susan
Kwekkeboom heeft uitgelegd wat er nu eigenlijk allemaal op een beoordelingsformulier
staat.
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Miriam Scheffer stond weer paraat achter de trimtafel om iedereen de nodige tips over de
vachtverzorging te geven.
Dirk Heermeyer en Karin Jansen namen samen de straat van verleiding voor hun
rekening, altijd weer hilarisch om te zien hoe de ene hond rechtstreeks naar de baas rent
en de andere uitgebreid de tijd neemt om te dineren.
Om 16.00 was het tijd voor het schapendoesrennen.
De prijzen voor de kermis waren beschikbaar gesteld door Bullepees.nl, en voor elke
deelnemer was er een tasje van Champ en een mini hersenwerk knutsel pakket.
Om 18.00 was het tijd voor de BBQ en het was zo waar inmiddels droog zodat we lekker
buiten konden zitten.
De avond werd afgesloten met een demo “Dogfrisbee in the dark” door Natasja, Dirk en
Dorien van Sport4dogs en Dazzlingdiscdogs.
De honden en baasjes waren voorzien van breaklights en partylampjes, en in elke frisbee
zat ook een lampje, en dat in een donkere binnenmanege was een mooi gezicht om te
zien.
Dirk Heermeyer commissie evenementen
Agenda punt 9 Verlaging leeftijd ED beoordeling
Verzoek van één van onze leden om bij de Raad van Beheer een verzoek in te dienen om
de leeftijd voor het beoordelen van ED foto’s ook op 12 maanden te zetten zodat dit
onderzoek gelijktijdig met een HD onderzoek gegaan kan worden, is minder belastend
voor de hond i.v.m. de narcose.
Voordat de Raad dit in behandeling wil nemen moet de ALV hier mee akkoord gaan en de
notulen van de desbetreffende vergadering waarin een akkoord is gegeven naar de raad
worden verstuurd.

3. Beoordelingsmiddag
De beoordeling wordt gehouden bij de Manege Fjordhest-Gard Krimweg 125 7351 TL
Hoenderloo telf. 055-3781344De aanvang om 13.30
Keurmeesters zijn Wilma Koster-van Beek en Anja Boonemmer
Sinds 2011 houden we elk jaar onze beoordelingsdag, zo ook weer dit jaar en wel op 25
mei 2014.
Alle leden kunnen daarvoor hun hond inschrijven, minimale leeftijd is 4 maanden
(gerekend op 25 mei) dus van jong tot oud, alle schapendoezen mogen mee doen.
Daarnaast bieden wij onze clubfokkers weer de gelegenheid om alle, door hen gefokte,
pups van 2013 uit te nodigen en die als nest te laten keuren door 1 van de uitgenodigde
keurmeester, elke hond word dan individueel gekeurd maar wel samen met z’n
nestgenoten.
Een prima gelegenheid om als fokker te zien hoe het nest is uitgegroeid, een leuk
moment voor de pupeigenaren om van gedachte te wisselen over “hun” pups en ook een
prachtige gelegenheid om als rasvereniging te zien hoe het met de totale populatie
gesteld is.
Ook de beide ouderdieren zijn natuurlijk van harte welkom, met of zonder deelname aan
de keuring.
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De inschrijving kost voor leden €10,- per hond en voor niet leden €12,50.
De pups worden dan per nest ingedeeld en alle andere inschrijvingen per klasse, dus
reuen en teven apart en ook per leeftijdscategorie gescheiden. Deze laatste beoordeling
staat alleen open voor onze leden.
We hebben voor dit doel 2 gerespecteerde keurmeesters uitgenodigd n.l. Anja
Boonemmer en Wilma Koster-van Beek.
Van de keuring van zijn/haar hond krijgt elke deelnemer een geschreven verslag.
De inschrijving voor de beoordelingsdag is geopend, bijgesloten bij deze nieuwsbrief
ontvangt u een inschrijfformulier wat u per mail of per post op kunt sturen naar
info@schapendoes.net of J.Wierda-Gorter Jousterweg 56 8465 PK Oudehaske
Voor de clubfokkers hebben we, als bestuur, een uitnodiging gemaakt die de fokker aan
al zijn pupkopers van de pups, geboren in 2013, door kan sturen.
Uitnodiging zie bijlage 3.
De keuringen worden bij goed weer buiten op het veld gehouden en bij slecht weer in de
rijhal van de manege.
Zelf stoelen meenemen !!!!
Inschrijfformulier zie bijlage 4.
Voor extra hulp tijdens de beoordeling doen we weer een dringend beroep op onze leden
aanmelden bij Dirk en Dorien Heermeyer e-mail d.heermeyer1900@kpnmail.nl
Toelichting op het “showen” van je hond op de beoordelingsdag.
Op de beoordelingsmiddag worden de honden beoordeeld (gekeurd) door speciaal
hiervoor opgeleide keurmeesters. Het laten zien van je hond aan de keurmeester wordt
ook showen genoemd en showen van uw hond is niet moeilijk maar het is wel handig om
te weten wat er van u en uw hond verwacht wordt.
Voorbereiding op de beoordelingsdag is als volgt:
Zorg dat uw hond schoon en klitvrij is, een grondige kambeurt in de week voor de
beoordelingsdag is voldoende, hij hoeft dus niet naar de trimsalon e.d. (tenzij u
natuurlijk er zelf niet meer doorheen komt) en hij hoeft dus ook niet geknipt e.d. te
worden, juist niet !!!
Daarnaast is het belangrijk dat u een normale halsband en riem meeneemt waaraan u de
hond showt, tijdens de keuring mag de hond niet aan de flexielijn of katrol. Dit omdat de
hond dan niet voldoende onder controle te houden is.
Hou er rekening mee dat het een buiten gebeuren op een grasveld is, dus zorg voor
praktische kleding en schoeisel, als het slecht weer is wordt de keuring binnen in de
rijbak van de manege gehouden.
Neem een eigen stoel mee en, als het een zomerse dag wordt, een parasol of iets
dergelijks, het terrein is groot genoeg maar niet overal is schaduw.
Bij binnenkomst moet u zich melden bij de organisatie, daar krijgt u uw nummer, en een
deelnemerslijst waarop de volgorde van keuren vermeld staat en in welke ring uw hond
gekeurd wordt.
Zorg dat u op tijd aanwezig bent, de keuring begint om 13.30 maar niet iedereen is
meteen aan de beurt, dus de meesten hebben ruim de tijd om voor die tijd al even de
kunst af te kijken.
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Er worden 2 “ringen” uitgezet, dat zijn afgebakende stukken veld waarin de keuring
plaats vindt. Daarin wordt er per groep gekeurd.
Alle anderen kunnen met hun stoelen e.d. een plekje om de ring heen zoeken. Let er wel
op dat de honden die niet aan de beurt zijn niet te dicht bij de ring zitten, zodat ze de
honden in de ring niet hinderen.
Ook mogen de honden niet loslopen, er zijn vlakbij het terrein voldoende mogelijkheden
om met de hond te wandelen of te spelen, let wel op wanneer u aan de beurt bent, zodat
er niet op u gewacht hoeft te worden.
En natuurlijk ruimt iedereen de ongelukjes van zijn eigen honden op, zelf poepzakjes e.d.
meenemen. Afvalcontainers zijn aanwezig
De keuring verloopt volgens bepaalde regels en daarom hier een toelichting voor de
onervaren begeleider.
De ringmeester roept de nummers op die aan de beurt zijn.
Er wordt in groepjes gekeurd, de nestgenoten worden in één groep gekeurd en alle
anderen met leeftijdsgenoten. Zie deelnemers lijst.
Als u opgeroepen wordt, stelt u zich op nummer volgorde in de ring aan de zijkant op. De
ringmeester wijst u wel wat de bedoeling is.
Meestal begint de keurmeester met iedereen tegelijkertijd een rondje door de ring te
laten lopen, dit om te zien hoe de honden lopen en hoe ze op elkaar reageren.
Het dan de bedoeling dat u achter elkaar aan in een kalm drafje dat rondje loopt en dat
uw hond gewoon netjes naast u loopt aan een gewone riem (GEEN FLEXI-LIJN) dus niet
galopperen, huppelen, trekken en andere gekkigheid en ook niet met de buurman en/of
buurvrouw laten spelen.
En ik weet het…. Het is moeilijk met dat jonge spul, maar spelen kan voor of na de
keuring, buiten de ring.
Daarom ook het advies om dit thuis vast te oefenen.
Daarna roept de keurmeester elke hond op volgorde één voor één bij zich.
Dan laat u uw hond een paar meter voor de keurmeester staan, zodat de keurmeester
vanuit alle posities de hond kan bekijken, en ook de hond kan betasten. Soms vraagt de
keurmeester om de hond op een speciale tafel te laten staan (wel vasthouden natuurlijk)
Punt voor punt bekijkt de keurmeester dan uw hond, dus is het belangrijk dat uw hond
het prima vindt dat hij aangeraakt wordt, de keurmeester kijkt b.v. naar de ogen, de
vacht enz. Het gebit bekijken behoort ook tot één van die punten.
En dat is weleens lastig. De keurmeester wil de stand van de kaken zien, dus voorzichtig
de lippen optillen met de tanden op elkaar en ook wil de keurmeester zien of het gebit
compleet is.
Een hond die daar geen ervaring heeft zal dit niet zo leuk vinden en misschien
tegenstribbelen, dus ook dat moet u thuis vast even oefenen.
Ook laat de keurmeester u weer een stukje met de hond lopen om zijn gangwerk te
beoordelen, ook nu loopt u in een kalm drafje, zo dat de hond ook in een drafje naast u
loopt, hij mag niet gaan galopperen want dan kan de keurmeester zijn gangwerk niet
beoordelen.
Tijdens deze keuring dicteert de keurmeester haar bevindingen aan de schrijver die het
keurrapportje invult. Dit keurrapport krijgt u na de keuringen mee.
Deze totale keuring duurt per hond ong. 5 minuten, maar u verlaat de ring pas als de
hele groep klaar is.
En nu klinkt dit misschien allemaal erg ingewikkeld maar dat is het absoluut niet, de
ringmeester en keurmeester geven precies aan wat de bedoeling is en iedereen weet dat
er op deze dag héél veel jonge onervaren honden aanwezig zijn en dat daardoor alles
niet even perfect verloopt.
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Want vooral de pubers willen wel eens tegendraads zijn… en de hele kleintjes snappen er
natuurlijk ook nog niet zoveel van… maar met bovenstaande handgrepen is het net wat
gemakkelijker alles in goede banen te leiden.
Maar het allerbelangrijkste van deze dag is natuurlijk dat iedereen het naar z’n zin heeft.
U als schapendoes bezitter, omdat u een keurrapportje krijgt van uw hond, en dat u
daarnaast allerlei nieuwe schapendoesmensen leert kennen, en misschien de broertjes en
zusjes van uw hond weer eens ziet.
De fokker omdat hij zo al zijn pups van afgelopen jaar terug kan zien en te kijken hoe ze
zich hebben ontwikkeld en weer even met u bij te kletsen en hier en daar misschien nog
een advies te geven.
En wij als bestuur omdat we op deze manier kunnen kijken hoe het met ons ras gesteld
is, en waar eventueel op gelet moet worden in het fokprogramma.
J.W.G

4. Schapendoes Treffen 2014
Om vast allemaal in de agenda te zetten: zondag 21 september organiseren we weer ons
Schapendoes Treffen in Hoenderloo.
Programma (onder voorbehoudt):
Rond de middag wandeling in de prachtige omgeving van Hoenderloo
Daarna de activiteiten/spelletjesmiddag
Daarna natuurlijk het schapendoesrennen
Afsluiting gezamenlijke barbecue
Iedereen met goede ideeën kan zich aanmelden bij Dirk en Dorien Heermeyer.
Ook voor opgave vrijwilligers d.heermeyer1900@kpnmail.nl
Nadere informatie volgt in de volgende nieuwsbrief en op de website.

5. Wijziging Bankrekening nummer
Belangrijke mededeling:
Omdat onze SNS Bank Regio Bank is geworden is het IBAN nummer gewijzigd:
Oude nummer was:
SNS Bank t.n.v. De schapendoes Club Oudehaske
Rek.nr. 92.07.03.151
Voor boekingen vanuit het buitenland:
IBAN nr. NL30SNSB0920703151
BIC SNSBNL2A
is veranderd in:
Regio Bank t.n.v. De schapendoes Club Oudehaske
IBAN nr. NL50 RBRB 0920 7031 51
BIC RBRBNL21
Alle betalingen worden nu nog steeds van het oude rekening nummer gewoon
doorgezonden naar het nieuwe maar dit om verwarring bij het overmaken te voorkomen,
Aangezien nu alle betalingen met het IBAN nummer worden gedaan wordt het
automatisch met internet bankieren aangepast.

8

Algemene informatie
Het bestuur van “de Schapendoes Club”
Voorzitter:
J.Wierda-Gorter

voorzitter@schapendoesclub.nl

0513-677588

Vicevoorzitter:
C.D.van Dam

info@debonteboelenham.com

0488-412613

Secretaris:
I.A.K.Töniës

secretaris@schapendoesclub.nl

0314-645818

Penningmeester:
P.A.J.Wierda

info@schapendoes.net

0513-677588

Algemeen bestuurslid
D.Heermeyer

d.heermeyer1900@kpnmail.nl

0313-652971

Friesland:
Marije Kroes

mamskroes@hetnet.nl

0561-420508

Drenthe/Groningen:
Miriam Scheffer

deoldegrise@kpnmail.nll

06-23103247

Overijssel:
Tanja Rozendal

tanja.rozendal@planet.nl

0527-292268

Flevoland:
Betsy Dommerholt

betsy.dommerholt@gmail.com

036-5223212

N.Holland
Lisette Slagter
Lanny Boshart

lemony@ziggo.nl
lanny-boshart@hotmail.com

06-43122746
06-45039005

Regio contacten

Veluwe:
Dirk en Dorien Heermeyer d.heermeyer1900@kpnmail.nl

0313-652971

Betuwe:
Dick en Aleid v.Dam

info@debonteboelenham.com

0488-412613

Limburg:
Marion Quaedvlieg

marionquaedvlieg@home.nl

045-5743537

Diverse
Fokbegeleiding-database
J.Wierda-Gorter/P.Wierda info@schapendoes.net

0513-677588

Commissie evenementen:
Dirk en Dorien Heermeyer d.heermeyer1900@kpnmail.nl

0313-652971
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Herplaatsing en noodopvang
I.A.K.Töniës
secretaris@schapendoesclub.nl
Vakantie opvang bemiddeling
Anneke Montfroy-Kok
annekemontfroy@ziggo.nl

0314-645818
06-50637075
0592-656464

Redactie/webmaster en design
J.W.G.
info@schapendoes.net

Overige
Contributie 2014:
Nieuwe leden: eenmalig inschrijfgeld € 5,- alleen voor hoofdlid
Contributie hoofdlid € 15,00 per jaar Aanmelding na 1 juli € 7,50
Contributie gezinslid € 7,50 per jaar Aanmelding na 1 juli € 3,75
Fokkersvermelding € 10,- per jaar
Na minimaal 6 maanden lidmaatschap recht op gratis nestvermelding(en)
max.10 weken per nest
Regio Bank Oudehaske t.n.v. “de Schapendoes Club”
IBAN nr. NL50 RBRB 0920 7031 51
BIC RBRBNL21
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