Geachte leden van de Nederlandse vereniging langhaar,
Het is enige tijd wat stil geweest vanuit de vereniging. Dit heeft te maken met de wisseling van het
bestuur. Er moeten zaken worden overgedragen en formeel gezien dient het één en ander formeel
geregeld te worden. Voor deze formaliteiten is wat tijd nodig.
Als nieuw bestuur willen mij met volle energie aan de slag en kunnen niet wachten tot wij ons aan u
kunnen voorstellen.
Op de algemene ledenvergadering van 4 maart 2022 is er een nieuw bestuur gekozen. Het nieuwe
bestuur bestaat uit 7 personen: Leon Verheugt, Jaco Steketee, Minette de Jonge, Anita Vankan,
Edwin Rampaart, Cees Bos en Linda van Rossum.
Het bestuur heeft tijdens de eerste bestuursvergadering Leon Verheugt als voorzitter benoemd.
De overige functies zijn als volgt verdeeld:
Vicevoorzitter: Jaco Steketee
Secretariaat: Anita Vankan
Penningmeester: Edwin Rampaart
Algemeen bestuurslid: Minette de Jonge, Cees Bos en Linda van Rossum
Wij zullen zo spoedig mogelijk een datum plannen om een algemene ledenvergadering te
organiseren. Tijdens deze algemene ledenvergadering willen wij ons live aan u voorstellen en tevens
onze plannen met u delen.
Op de achtergrond is het bestuur, in samenwerking met een aantal enthousiaste vrijwilligers, druk
om een agenda met leuke activiteiten te creëren. Op dit moment zijn de veldwedstrijden in volle
gang, op 7 mei staat de werkgeschiktheidstest en fokgeschiktheidstest te Putten op het programma
en ook de Clubmatch op 25 juni te Zwolle is bevestigd. Tevens wordt er nagedacht over een leuke
dag met workshops en dient zich ook weer de mogelijkheid voor om als Nederlandse Vereniging
Langhaar een zweetwerk wedstrijd te organiseren.
Wij zullen u zo veel mogelijk op de hoogte houden van de (bestuurlijke) activiteiten via de
nieuwsbrief, de website en het periodiek.
Daarnaast een oproep aan u als lid. Heeft u zin en mogelijkheid om de vereniging te ondersteunen,
tijdens één van onze activiteiten of heeft u interesse in een functie binnen één van de commissies?
Meldt u aan! Met z’n allen willen wij van de Nederlandse Vereniging Langhaar weer een leuke,
gezellige, actieve vereniging maken, waarbij wij ons best zullen doen om ieder lid iets te bieden.
Namens het bestuur,
Leon Verheugt
Jaco Steketee
Anita Vankan
Edwin Rampaart
Minette de Jonge
Cees Bos
Linda van Rossum

