
(Digitaal verwerkt door George A. van Straaten) 

Beste Münsterlandervrienden april 1992: 

Als u op de Algemene Ledenvergadering bent geweest weet u dat er ook binnen de N.G.M.V. het een 

en ander in beweging is. 

Voor het eerst sinds drie jaar houden we deze maand weer eens een fokkersvergadering (of liever: 

buitengewone ledenvergadering, want alle leden zijn welkom). Op deze vergadering op vrijdagavond 

24 april a.s. in Motel Maarsbergen is het enige agendapunt het fokbeleid van de vereniging. Leidraad 

bij de diskussie zal zijn de "Nota Fokbeleid" die op de ledenvergadering is uitgereikt en u op uw 

verzoek wordt toegezonden (zie uitnodigingsbrief voor de Algemene Ledenvergadering van 15 

februari j.l.). 

Verder wil ik u hier heel in het kort nog wijzen op een aantal zaken die op de ledenvergadering zijn 

gepasseerd:  

- We hebben een nieuw bestuurslid Jachtzaken: Egbert Bekkering! Egbert, hartelijk welkom in het 

bestuur en Siemon de Ruiter, veel dank voor al je werk binnen en buiten het bestuur! 

- Onze waarnemend penningmeester heeft eindelijk zijn taak kunnen overdragen! Egbert Thijssen, 

hartelijk dank! Alette van der Wouden neemt zijn taak over, eveneens, hartelijk welkom! 

- De Jeugdbokaal werd dit jaar gewonnen door Jan en Greet Neggers met Korry von der Vechte terwijl 

de Martien Peters-bokaal ging naar André Nieuwenhuis met Panja vom Eichenhof. De winnaars van 

harte proficiat! 

- Mevrouw P.B.E. Tonio-van Schieveen heeft een zeer interessant verhaal gehouden over o.a. bot -en 

gewrichtsafwijkingen bij honden. Als u er niet was op de vergadering heeft u wat gemist. In elk geval is 

ons weer eens duidelijk geworden hoe belangrijk het is om als rasvereniging een verantwoord 

fokbeleid te voeren. 

Tenslotte, leest u dit klubblad goed door: er staan belangrijke berichten in met betrekking tot de 

jaaragenda, de inschrijving voor de clubmatch e.d.. En dan, heel belangrijk, een noodkreet van de 

Kommissie Jachtzaken: weet u nog geschikte terreinen voor veldwedstrijden? Gaarne bericht aan de 

Kommissie. 

Deze maand beginnen de wedstrijden weer. Voor velen de start van een aktief seizoen. Ik wens 

iedereen veel sukses en genoegen met zijn of haar Grote Münsterlander. 

Theo Zuidema. 
 


