
(Digitaal verwerkt door George van Straaten) 

Beste Münsterlandervrienden april 1989: 

Het najaar mag dan buiten vrijwel ongemerkt zijn overgegaan in het voorjaar, toch is in onze 

Münsterlandervereniging de winter niet overgeslagen. In de afgelopen winter werd er druk vergaderd 

en werden er plannen gemaakt voor het nieuwe verenigingsjaar. U leest daarover hieronder en elders 

in deze voorjaarsuitgave van "De Grote Münsterlander". 

De afgelopen ledenvergadering in Soest op 11 februari was maar matig bezocht. Dat is jammer, want 

zo'n jaarvergadering is toch bij uitstek de gelegenheid waar leden hun stem kunnen laten horen, waar 

zij het bestuursbeleid kunnen bijstellen en waar zij het bestuur op zijn funktioneren kunnen 

beoordelen. Enfin, volgend jaar beter! Intussen wilt u natuurlijk wel weten wat er zoal besproken is. De 

details leest u in de notulen die in de komende winteruitgave van ons blad zullen worden 

gepubliceerd, maar hier enige zaken waar u al eerder over geïnformeerd dient te zijn: 

- Joyce Wevers is als voorzitster afgetreden en in haar plaats werd ondergetekende benoemd. Joyce 

heeft veel voor de vereniging gedaan. U en onze dank werd onderstreept met een passend geschenk. 

- De regelgeving voor plaatsing op de dekreuenlijst wordt nog wat aangescherpt: de twee minimale 

ZG-kwalifikaties op nationale cq internationale tentoonstellingen of clubmatch dienen in de open klas 

te zijn behaald (ingaande 1 januari 1990). 

Eigenaars van dekreuen, let u vooral op de mededelingen over de komende clubmatch (17 juni a.s. in 

Heesch) waar u uw hond aan het publiek kunt presenteren? 

- Naast de aloude Martien Peters-bokaal zal voortaan jaarlijks een jeugdbokaal worden uitgereikt. 

Voor de M.P.-bokaal zullen voor het lopend jaar de normen gelden die in het laatste clubblad door 

Sonja Crielaard zijn voorgesteld en ter vergadering door Kees Merkes zijn geamendeerd; voor de 

jeugdbokaal (wie verzint er een goede naam?) stelt het bestuur, eveneens voor het lopend jaar, de 

normen vast. Een en ander zal nog worden gepubliceerd. 

De agenda van clubactiviteiten voor de komende maanden staat elders in dit blad vermeld. De kop is 

er voor dit verenigingsjaar al af, met onder andere geslaagde voorjaarsveldwedstrijden in Winschoten. 

Graag zien we u met uw hond ook op de voorjaarswandeling, op de clubmatch, op de proeven, en 

misschien ook eens op een tentoonstelling? Ik wens u een prettig en vooral aktief verenigingsjaar. 

Theo Zuidema.  
 
 


