Nieuwsbrief april 2017
In deze nieuwsbrief blikken we even terug naar de Kerstshow van 2016. U ziet een samenvatting van
een artikel dat geplaatst is in het blad Onze Hond.
Daarnaast hebben we weer alle activiteiten en belangrijke data voor u op een rij gezet
Op 2 juni a.s. is onze Algemene Leden Vergadering. De uitnodiging en agenda staan in deze
nieuwsbrief.
Natuurlijk zal er ook nog een activiteit door de activiteitencommissie opgezet worden waarover
verdere informatie nog zal volgen.

Belangrijke data
21 mei
2 juni
18 juni
1 juli
10 juli
12 juli
27 augustus
16 + 17 december

Dag van de Hond
ALV
Clubmatch
Bokaaldag behendigheid
Bokaaldag flyball
Bokaaldag GG
Open dag
Kerstshow

Cursus- en ledenadministratie
Van de penningmeester
OPZEGGEN VAN HET LIDMAATSCHAP
Vóór 1 december van het lopende jaar schriftelijk
of per e-mail bij de cursus- en ledenadministratie;
cursusledenadmin@kcnijmegen.nl.
U ontvangt altijd een bevestiging van uw
uitschrijving. Zo niet, dan is uw bericht dus niet
ontvangen door de cursus- en ledenadministratie.

Activiteitencommissie vacature
Wij zijn op zoek naar enthousiaste leden om onze
commissie aan te vullen. De activiteitencommissie
buigt zich over de organisatie van verschillende
activiteiten op de hondenclub.
Je kunt denken aan de volgende werkzaamheden:
- Meedenken over de invulling van activiteiten
- Op touw zetten van verschillende activiteiten
- Meehelpen op de dagen van de activiteiten
Voorbeelden van activiteiten waarbij je betrokken
zult zijn: wandelingen, de open dag, de dag van de
hond, de clubmatch, lezingen en diverse andere
activiteiten.
Lijkt het je leuk om deel van deze gezellige
commissie uit te maken, mail dan snel naar
activiteitencommissie-kcnijmegen@outlook.com.

Artikel Kerstshow 2016 uit het blad Onze Hond

Show met gouden rand
'Ga jij naar Wijchen', vraagt de ene exposant aan de
andere, waarbij het woord 'Wijchen' synoniem is
voor 'de Kerstshow' die vele jaren in het Gelderse
Wijchen werd gehouden. De laatste jaren dat de
show daar was bleek de locatie echt te klein. De
show is natuurlijk eind december en wegens
ruimtegebrek werd er vaak een tent bij gezet voor
extra ringen. En dan was het ook nog eens een
driedaagse show, want de locatie was te klein voor
een tweedaagse.
In 2013 verhuisde de show naar Katwijk, bij Cuijk,
waar meer ruimte was maar ideaal was het niet en
de Kerstshow bleef driedaags. Voorjaar 2016, toen
de voorbereidingen al in volle gang waren, heeft
een grote brand de hallen naast de hal voor de
Kerstshow volledig in de as gelegd.

MEER INSCHRIJVINGEN Dat de exposanten op
voorhand al vertrouwen hadden in de nieuwe
Kerstshow blijkt uit de inschrijvingen. Veel shows
hadden dit jaar te maken met lagere
inschrijvingen, maar de Kerstshow zag het aantal
met 233 honden stijgen en werd daarmee de op
drie na grootste show van 2016. Net als de
Winner, Eindhoven en de Martini Dogshow
ontving de Kerstshow meer dan 2000 honden.
GROOTSTE INSCHRIJVINGEN
De Labrador Retrievers zorgde met 91 voor de
grootste inschrijving, en dit was ook de grootste
inschrijving van alle rassen op CACIB shows in
ons land in 2016. Labradors hadden op zes van de
tien Nederlandse CACIB-shows in 2016 de
hoogste inschrijving. Koploper in het lijstje
'hoogste aantal inschrijvingen' zijn de Rhodesian
Ridgebacks met in totaal acht keer de meeste
honden.

UITMUNTEND!
Het bestuur van K.C. Nijmegen ging naarstig op
zoek naar vervangende ruimte om de Kerstshow
2016 in ieder geval door te laten gaan.
Uiteindelijk werd de perfecte locatie gevonden
in de Evenementenhal in Gorinchem. Een
fantastische hal van 15.000 m2 met duizenden
gratis parkeerplaatsen en de mogelijkheid voor
een tweedaagse show! Het is de ploeg van
Noviomagum gelukt om in een half jaar een
Kerstshow neer te zetten die gerust met het
predikaat 'Uitmuntend' bekroond mag worden!
POSITIEVE ERVARINGEN
De gratis en onbeperkte parkeermogelijkheden
op de nieuwe locatie is de eerste positieve
ervaring. De complete show was in één grote
hal ondergebracht die was aangekleed met
prachtige kerstdecoraties. De vloer was overal
bedekt met stevig vastzittende vloerbedekking,
en de ringen waren afgezet met comfortabele
rieten stoeltjes waardoor een gezellige sfeer
ontstond.
BEST IN SHOW
De erering zag er prachtig uit en was prima van
maat met vlot verlopende keuringen. De Best in
Show werd door Dick Rutten gekeurd. Hij
wees als winnaar Portugese Waterhond 'Casa
Hoya's Stop and Stare' van Ilona Griffioen-van
Beek aan.
SFEERVOLSTE SHOW
Zo kwam er een heel mooi einde aan de laatste
en tevens de sfeervolste show van een mooi
kynologisch jaar. Wat is er eigenlijk mooier
dan op de laatste show van het jaar rond te
lopen en alleen maar blije gezichten te zien en
ook zoveel positieve klanken over deze fijne
show te horen? Zo hoort het eigenlijk: kon het
maar altijd Kerstshow zijn!

Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van de KNON nodigt u hierbij uit voor de Algemene Ledenvergadering, te houden op
vrijdag 2 juni 2017, aanvang 20.00 uur, in het clubgebouw aan de Elshofweg 10 te Nijmegen.
Agenda:
1. Opening.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
3. Notulen ALV 2016.
4. Jaarverslag 2016.
5. Financieel jaarverslag 2016.
6. Verslag kascommissie.
7. Verlening decharge voor het financiële beleid.
8. Verlening decharge bestuur voor het totale beleid.
9. Vaststellen begroting 2017.
10. Conceptbegroting 2018.
11. Benoemen stemcommissie.
12. Bestuursverkiezing.
Volgens rooster zijn Mevr. Anita van Bussel en Mevr. Gonny Peters aftredend. Zij hebben zich beide
herkiesbaar gesteld. Tegenkandidaten kunnen, conform artikel 8 van de statuten, voor de aanvang van de
vergadering worden voorgedragen door vijf leden.
13. Pauze.
14. Uitslag stemming bestuursverkiezing.
15. Benoeming leden kascommissie 2017/2018.
16. Dhr. Wieldraaijer is hier al heel erg lang lid en zelfs nog voorzitter van onze vereniging geweest. Wij hebben
vaak een beroep op hem mogen doen later ook als keurmeester.
Het bestuur is daarom voornemens om Dhr. E. Wieldraaijer te benoemen tot erelid, en wil dit bij de leden in
stemming brengen.
17. Uitreiking kampioenschap prijzen.
18. Uitreiking prijs 'Best geplaatst lid Kerstshow 2016'.
19. Rondvraag.
20. Sluiting.

Oproep voor het doorgeven van uw Nederlands/ Jeugd/ Veteraan Kampioen.
Leden van onze Kynologenclub die in 2016 met zijn/haar hond Nederlands Kampioen zijn geworden kunnen zich
opgeven voor een Kampioenschapprijs.
Hiervoor komen in aanmerking:
* Nederlandskampioenen
* Nederlands Veteraankampioenen
* Nederlands Jeugdkampioenen Secretariaat KNON
Wanneer men hiervoor in aanmerking wil komen dient men een kopie van de bevestiging van de Raad van Beheer
op Kynologisch gebied in Nederland voor 21 mei 2017 op te sturen naar:
Bonenkamp 30, 6662 RV Elst. Of per mail naar: secretariaat@kcnijmegen.nl
De Kampioenschapprijzen worden uitgereikt tijdens de Algemene Vergadering.
U dient uw prijs wel op deze vergadering in ontvangst te nemen, er worden geen prijzen nagestuurd.

Clubmatch
Hierbij willen wij u uitnodigen om deel te nemen aan de Clubmatch van K.C. Nijmegen
met uw hond. Een unieke gelegenheid om uw hond te laten keuren door een erkende
keurmeester en hiervan een verslag te ontvangen.
Het zou toch jammer zijn als uw ras niet vertegenwoordigd zou zijn.
Heeft u geen rashond, dan niet getreurd. Want er zijn ook keuringen voor stamboomloze
honden, niet-rashonden en gecastreerde honden.
Ook is het een leuke gelegenheid om hier met eventuele puppykopers af te spreken en er
een soort familiedag van te maken.
Ook is er weer een leuke kind/hond show waar ieder kind met een hond aan kan
deelnemen en er voor iedereen een prijsje is.

18 juni 2017
Op het terrein van de K.C. Nijmegen aan de Elshofweg 10 te Nijmegen.

Aanvang der keuringen om 11.00 uur.
Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier of online: www.kcnijmegen.nl
Keurmeesters:
Mw. D. Mensink en Mw. C. van Kessel

