Uitnodiging Clubdagkeuring
Vechthoenderfokkersvereniging Nederland

Secretaris: Gerrit Wunderink,
Hofkamp 70, 7582 GC Losser
Tel: 06 47933979
Losser, 8 september 2018
Geachte heer/mevrouw
Op zaterdag 29 september a.s. houden we onze jaarlijkse clubdag. Evenals de vorige jaarvergaderingen
vullen we deze dag aan met de club dag keuring.
Het clubgebouw van de AKV is hiervoor gereserveerd;
Sportpark Bokkeduinen 4, 3819 BD, in Amersfoort.
Alle inschrijvers en aanwezigen van de laatste VFV-hanenkeuring kennen deze handige locatie.
Het is een prima ruimte voor de jaarvergadering met lunch en de kooien staan klaar voor de keuring.
Het bestuur rekent op uw aanwezigheid en inschrijving !
Gevraagd worden alle erkende Vechthoenders / Vechtkrielen zowel jong als oud.
De niet erkende rassen / kleurslagen mogen worden ingezonden, vooral als ze opgaan voor erkenning,
waarvoor het advies van de speciaal club nodig is.
Alle dieren moeten wel voorzien zijn van een vaste voetring.
Ongeringde dieren kunnen niet worden toegelaten in de zaal; hierop zal gelet worden.
Tijdens het Belgische tentoonstellingsverbod worden hun dieren helaas niet toegelaten.
Het verlaagde inschrijfgeld bedraagt € 1,50 per dier en dient voor het inkooien te worden voldaan.
Bij het niet inzenden van de ingeschreven dieren dient wel het inschrijfgeld te worden voldaan.
Ook moet er een geldig entbewijs afgegeven worden op het secretariaat.
Deze ontvangt u aan het eind van de dag terug.
Het bestuur zorgt ook dit jaar voor mooie hoofdereprijzen in glasgravure die te winnen zijn.
Een deskundige jury van clubkeurmeesters is gevraagd de ingezonden dieren van een beoordeling en
predicaat te voorzien.
Na de keuring is er een uitgebreide lunch. U hoeft slechts € 15,- te betalen voor een drie-gangen diner !
Deelname hieraan ook graag vooraf doorgeven en afrekenen bij de inschrijving.
Dan kunt u eventueel ook de jaarlijkse VFV contributie contant voldoen.
De sluitingsdatum van inschrijving is uiterlijk zaterdag 22 september.
De inschrijfformulieren kunt u (liefst digitaal) sturen naar :
Gerrit Wunderink, Hofkamp 70, 7582 GC Losser. Tel; 06 47933979,
Email; wunderinkreijmers@home.nl.
We rekenen op een fantastische dag met een ruime deelname.
Er zijn al enkele dieren aangemeld voor de (schriftelijke) erkenning door de VFV nl.
Gerrit Wunderink,
Secretaris.

