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Voorwoord
De tweede nieuwsbrief van 2021 staat op uw scherm met nieuws vanuit de KLN en vanuit
het land. En dit keer ook met nieuws over en voor de jeugd.
Het is zaterdagmorgen 24 april. Het belooft een mooie dag te worden en al vroeg laat de
natuur van zich horen. En niet alleen de natuur maar ook de gsm’s van de leden van de
werkgroep laten weten dat ze aan staan. Robin Heida, sinds kort toegevoegd aan de
Jeugd werkgroep communicatie, heeft op de vrijdagavond daarvoor een app verzonden in
de speciaal daarvoor geopende ‘appgroep KLN Jeugd’:
Hoi! Vanuit de KLN werkgroep communicatie was het initiatief gekomen om alle
jeugdleden en leden tot 25 jaar toe te voegen in één whatsapp groep. Niet zo maar
voor de leuk, maar ook met een paar redenen!
Wij vinden het belangrijk dat de jeugd met elkaar in contact komt en jullie je
mening inbrengen, maar ook willen we jullie begeleiden/helpen in de
kleindierhobby! En natuurlijk delen we hier leuke foto's en filmpjes van elkaars
dieren en resultaten.
Onze hobby staat op een wankele afgrond, daarom moeten we samen gaan werken
en zullen we moeten kijken hoe we de kleindierhobby interessant maken voor de
jeugd en hoe we ze er in gaan betrekken, wat zijn obstakels die je tegenkomt in
onze hobby en kijk je ergens tegen aan etc. Door jullie input hopen wij straks een
goed fundament neer te zetten waarin we elkaar helpen en nieuwe (jeugd)leden
zich thuis voelen en we onze hobby goed neer zetten.
Stel je ook gerust even voor! Ken jij nog meer leden, stuur mij even een berichtje
zodat ik ze kan toevoegen. Samen maken we er een leuke groep van!
Robin Heida
Nou die oproep was niet tegen dovemans oren gericht. Blieperdeblieperdebliep…de ene
app na de andere van jeugdleden verschijnt op onze schermpjes. Amarins uit Ingelum in
Friesland is de eerste die zich voorstelt en vertelt dat ze sinds 2018 hobbymatig oranje
NHD (Nederlandse Hanoor Dwergen) fokt en sinds 2020 voor de shows. Al heel snel
daarna volgen Gitte en Charlotte die NHD fokken, Julia (u weet wel van Alles Kids in
Kleindier Magazine van april 2021) fokt borstelhaar cavia’ s, Lyanne heeft Blauwe van
Beveren, Bjarne heeft Vlaamse Reuzen en Blauwe Andalusiërs, Tim met Barnevelder
krielen en nog wat andere kippen rassen, David met NHD en Brahma’s, Remco met
Zijdehoenders in verschillende kleuren, NHD, Teddy Widders en kanaries, Laura (u weet
wel van Alles Kids in Kleindier Magazine van september 2020) met Kleurdwergen oranje
en zwart Zilvervos, Thomas met Kleurdwergen in verschillende sepia marter kleurslagen,
Sjoerdtje die haar Pake help met het fokken van Vlaamse Reuzen en zelf Rexen heeft,
Jasper die al jaren Kwakers kweekt in bijna alle erkende kleuren, Caro uit België die
Lotharingers kleur Havanna heeft en twee dwerggeiten, Elien heeft New Hampshire
kippen, Noah heeft Rex Hangoordwergen in de kleur madagascar, Julian uit Belgie fokt
water- en parkvogels, Gijs heeft hobbymatig konijnen, kippen, eenden en geiten, Martijn
fokt klein Zilver konijnen in de kleur licht zwart, Melvin heeft watervogels, kippen, duiven
en konijnen in alle soorten, kleuren en maten, Joost heeft schapen, eenden, kippen,
duiven en konijnen Lotharinger groot in de kleuren geel en driekleur en Bram heeft 45
soorten watervogels…ongelofelijk wat een animo en enthousiasme voor deze appgroep,
en verschillende jeugdleden sturen ook nog even wat foto’s mee. Hoe leuk is dat!
En ook in de dagen daarna weten jeugdleden elkaar te vinden met vragen, foto's en
filmpjes. Het gaat over het uitbroeden van eieren, het tattoeeren van konijnen, het maken
van foto's van de dieren etc.
Maar er zijn natuurlijk nog veel meer jeugdleden bij de KLN die hun mening, foto’s,
filmpjes, vragen en allerlei andere zaken willen delen over hun dierenhobby. Je kunt je
aanmelden bij Robin Heida via zijn telefoonnummer 06-49241784 of via zijn email
roodborst25@gmail.com
Maar er is ook ruimte voor jeugdleden die lid willen worden van de KLN of nieuw zijn in
deze hobby en vragen hebben. Kortom: jeugd laat van je horen! Met elkaar maken we het
verschil in onze prachtige hobby!
Namens de werkgroep communicatie KLN,
Greet, Roland, Johan, Robin en Gerda

Commissie toekomstbestendig showen aan de slag
Aanleiding voor het instellen van de Commissie Toekomstbestendig showen door KLN en NBS
zijn onder andere de gesprekken die hebben plaatsgevonden n.a.v. de gewijzigde datum
Dierenparade Noordshow, de nieuwe initiatieven die zijn ontstaan vanwege COVID-19 en de
Vogelgriep, het teruglopend aantal deelnemers aan shows en de eisen die gesteld worden aan
dierenwelzijn.
De commissie bestaat uit: Wim Voskamp, Bert Apperlo, Rob Joosten, Alfred Rozemeijer en
Alexander van Ittersum. Rob Joosten is voorzitter en Erna Sanders is toegevoegd als
secretaris van de Commissie.
De commissie krijgt de opdracht onderzoek te verrichten naar het toekomstbestendig showen
en met voorstellen te komen. De hoogste prioriteit heeft het tentoonstellingsrooster maar ook
worden voorstellen gevraagd inzake dierenwelzijn, digitaal showen, de keurmeester komt bij u
thuis, zomer tentoonstellingen, showen met deelnemers die geen lid zijn van KLN of NBS. Al in
het KLN Meerjarenplan 2019 – 2020 wordt, in hoofdstuk 9 Kwaliteitszorg en ondersteuning
shows, nader ingegaan op de gewenste wijzigingen. Ook bij de NBS wordt regelmatig
gesproken over de houdbaarheid van de huidige tentoonstellingssystematiek.
De commissie rapporteert in juni 2021 haar concept advies aan de voorzitters van KLN en
NBS. Voor de zomer van 2021, tijdens de Raad van Advies KLN gezamenlijk met een
afvaardiging van de NBS, worden de contouren van het advies gedeeld met de achterban.
Tijdens de ALV ́ s in de herfst 2021 ( KLN oktober/ november 2021, NBS 30 oktober 2021) wordt
er een voorstel ter besluitvorming voorgelegd aan de leden.

Informatie over de Wet Bestuur en Toezicht
rechtspersonen (WBTR)
Deze wet, die directe werking heeft, heeft belangrijke gevolgen voor het bestuur en toezicht
van de stichting, vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij. In de WBTR
wordt ten aanzien van die rechtspersonen duidelijker opgenomen wat de taken en
verantwoordelijkheden van bestuurders en commissarissen zijn. Dit ter verbetering van de
kwaliteit van bestuur en toezicht.
De WBTR is een aanvulling op in het Burgerlijk Wetboek boek 2 opgenomen algemene regels
voor statuten etc.
ook voor kleindieren verenigingen is het belangrijk dat ze statuten hebben. meer over de
nieuwe wet en de toepassing leest u hier

ExpertMeetings
Ook afgelopen maanden zijn er weer
diverse ExpertMeetings de revue
gepasserd. Zo heeft Garvo een presentatie
gehouden over "voeding en vitaliteit",
Kasper over "voer voor watervogels" en
Jenne Meijer en Heleen van der Velde
hebben een zeer informatief verhaal
gehouden over "raskonijnen door de ogen
van een keurmeester". Alle ExpertMeetings
zijn opgenomen en kunt u op ons YouTube kanaal vinden. Houd FaceBook en/of de website van
KLN in de gaten voor de volgende ExpertMeeting. Live 'aanwezig' is immers het leukst?

Lintjesregen voor KLN leden
Ook in 2021 zijn er burgers koninklijk gedecoreerd vanwege bijzondere verdiensten voor de
samenleving. De algemene gelegenheid voor het uitreiken van Koninklijke onderscheidingen
heeft plaats gevonden op maandag 26 april, de laatste werkdag voor de verjaardag van Zijne
Majesteit de Koning. De Lintjesregen moest ook deze keer vanwege het coronavirus in
aangepaste vorm plaats vinden. Onder de gedecoreerden waren ook vier leden van de KLN.
René, Dick, Gerrit en Ad van harte gefeliciteerd!

René Hut (69) uit Enschede - Lid in de Orde van Oranje
Nassau
De liefhebberij voor kleindieren vertaalde zich bij René Hut in
het secretarisschap van de Nederlandse
Konijnenfokkersbond. Dat is niet z’n enige functie binnen die
wereld. Hut was de drijvende kracht bij de totstandkoming van
het bondsblad van de Nederlandse Hoender, Dwerghoender,
Sier en Watervogelhoudersbond. Verder was hij bestuurslid van de Stichting Kleindieren
Belangen en is hij redacteur van het blad Kleindier Magazine.
Bron: www.1twente.nl
Klik hier voor het filmpje over de uitreiking
Dick Boers (57) uit Den Ham - Lid in de Orde van Oranje
Nassau
In Den Ham belde de burgemeester aan bij Dick Boers (57),
voorzitter van de kleindiervereniging HKPV en Kleindier
Liefhebbers Overijssel. Behalve dierenliefhebber was en is hij
bestuurslid van de uitvaartvereniging Den Ham en omstreken.
Mede door zijn inspanningen lukte het de uitvaartvereniging
een eigen gebouw aan te kopen, het gerenoveerde
uitvaartcentrum De Lindenhof.
Bron: www.tubantia.nl
klik hier voor het persbericht
Gerrit Laarman (65) uit Ruurlo - Lid in de Orde van Oranje
Nassau
Gerrit is betrokken bij buurtereniging Borculoseweg in Ruurlo
als vrijwilliger en voorzitter. Hij zette zich ook in voor de
Hervormde Kerk Ruurlo als jeugdouderling. Laarman speelt
een grote rol bij de Ruurlose Pluimvee- en Konijnenfokkers
Vereniging Nieuw Leven als bestuurslid, voorzitter en
vertegenwoordiger Bondsorgaan. Daarnaast was hij voorzitter
van de Stichting Reurlose Pompdagen en bestuurslid bij de
Ruurlose Sport Federatie.
Bron: www.destentor.nl
klik hier voor het persbericht
Ad Taks uit Klein Zundert (61) - Lid in de Orde van Oranje
Nassau
Ad Taks kenmerkt zich als ambassadeur voor het behoud van
levend cultureel erfgoed. Hij zet zich in voor het (terug)fokken
van uitgestorven huisdierrassen, die een verrijking zijn voor de
biodiversiteit van Nederland. Deze rassen zijn onlosmakelijk
verbonden met de geschiedenis van de streek. Dankzij een fokkerijprogramma, de inzet van zijn
netwerk en publiciteit heeft hij het Chaams Hoen gered en wereldwijd op de kaart gezet als
bekend streekproduct van de Baronie. Ook bracht hij het bijna uitgestorven Heidekoetje naar
Zundert. Waar de kudde ervoor zorgt dat de oude heide type in stand blijft. Dit alles deed hij
vanuit bestuurs- en vrijwillige functies bij onder andere, Stichting Zeldzame Huisdieren,
Chaamse Hoenderclub, Kleindier Liefhebbers Nederland, Nederlandse Hoenderclub,
Wageningen Universiteit & Research, Natuurmonumenten en Stichting Pelicaen Chaam.
Bron: www.zundert.nl
Klik hier voor het persbericht

Jan Schaareman benoemd tot Lid van Verdienste KLN
Jan Schaareman, een zeer gewaardeerd man die zich al
tientallen jaren inzet voor de kleindierensport en ere-lid van
Onder Ons Helden e.o. heeft begin april de titel ‘lid van
verdienste’ ontvangen van Kleindier Liefhebbers Nederland
(KLN)
Het bestuur van Onder Ons Helden e.o. had voor Jan geregeld om hem te eren bij de KLN. Dit
zou eigenlijk in 2020 al gebeuren op de jaarvergadering van de KLN maar door het corona-virus
is dit opgeschoven naar een jaar later.
Voorzitter Léon Linders heeft de stoute schoenen aangetrokken en de voorzitter van de KLN
Jan Dirk Nijkamp een bericht gestuurd of Jan niet thuis kon worden geëerd. Na enig overleg met
het KLN bestuur en de vrouw van Jan heeft het bestuur een datum kunnen prikken en dat was
zaterdag 10 april.
Secretaris Wim Meijer was met twee bestuursleden van de KLN bij Jan geweest welke blij
verrast was door het bezoek.
Jan van harte gefeliciteerd met de mooie titel 'Lid van verdienste van de kleindierliefhebbers
Nederland' . Namens de vereniging Onder Ons Helden een waardering die je eigenlijk al jaren
verdiend met al het werk wat je voor onze kleindierensport hebt gedaan.
Jan, van harte gefeliciteerd met deze erkenning!
Kijk voor het artikel op de website van de vereniging Onder Ons Helden

Verwijderen achterste teen bij hanen binnenkort verboden

Op 1 september 2021 worden een aantal regels bij het houden van pluimvee aangescherpt. Zo
mag de achterste teen van een haan niet meer verwijderd worden en wordt het verboden om
dieren, die een dergelijke ingreep ondergaan hebben, te houden.
Lees het hele artikel op de website van Levende Have

Regels voor het doden van dieren
KleindierNed, een organisatie waar ook KLN onderdeel van
uitmaakt, heeft onlangs een document opgesteld waarin
beschreven staat "hoe verantwoord om te gaan met het doden
van dieren". Het document moet eraan bijdragen dat er
zorgvuldig, met respect, volgens wettelijke regels en rekening
houdend met dierenwelzijn met het doden wordt omgegaan.
Lees het hele artikel op KleindierNed.

KleindierNed
Interessant voor alle kleindierhouders is de website van
KleindierNed, deze is onlangs helemaal vernieuwd.
KleindierNed is een overlegplatform van
dierhouderijorganisaties van dieren die gehouden worden voor
educatie, gezelschap, sport en voor het behoud van zeldzame
en bedreigde diersoorten. KleindierNed vertegenwoordigt 48.000 georganiseerde houders en
behartigt de belangen van de deelnemende organisaties richting het Ministerie van LNV, de
Europese Commissie en de lokale en provinciale overheden. KleindierNed is daarmee
aanspreekpunt voor overheden en bevordert de maatschappelijke waardering van deze
dierhouderij.
De volgende organisaties maken momenteel deel uit van het platform:
Aviornis International
Kleindierliefhebbers Nederland (KLN)
Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders (NBvH)
Nederlandse Bond van Sierduiven (NBS)
Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV)
Nederlandse Postduiven Organisatie (NPO)
Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH)
Vereniging van Stads- en Kinderboerderijen (vSKBN)
Onderwerpen als wet- en regelgeving, dierziektepreventie- en bestrijding, verplaatsing dieren
naar andere lidstaten, identificatie en registratie, wanneer bedrijfsmatige houder en vogelgriep
zijn op dit moment erg actueel, beslsist interessant om deze website te bekijken.
KleindierNed.nl

Facebook

Contact
communicatie@kleindierliefhebbers.nl

Website

YouTube

Nieuws
Uw nieuws in de nieuwsbrief? Mail ons!

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u communicatie@kleindierliefhebbers.nl toe aan uw adresboek.

