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Voorwoord
Enthousiaste berichten, vrolijke gezichten, vriendschappelijke ontmoetingen, intense
gesprekken en prachtige foto's. Zomaar een greep uit het aanbod van emoties en
uitingen die we gelukkig weer om ons heen zien. Ondanks het feit dat de meeste hobbyuren thuis gemaakt worden hebben we elkaar, en elkaars dieren, meer gemist dan we
misschien durfden toe te geven. Laten we hopen dat dit weer het begin is van een heel
mooi vervolg, vol verrassende ontmoetingen, vitale dieren en vooral gezondheid.
We wensen u een heel mooi seizoen toe.
Een sportieve groet,
Greet, Gerda, Johan en Roland

De ALV van KLN op 23 oktober 2021
AGENDA
Opening
Ingekomen stukken en mededelingen de vergadering betreffende
Benoeming stembureau
Notulen van de algemene ledenvergadering op 15 juni 2019
Notulen van de 12e (digitale) algemene ledenvergadering op 7 november 2020
Eren en waarderen
Jaarverslag secretaris
Financiële verslagen van de penningmeester
Jaarrekening 2020 KLN
Verslag kascontrolecommissie en vaststellen jaarrekening
Decharge bestuur
Benoeming kascontrolecommissie
Behandeling bestuursvoorstellen
Behandeling voorstellen afdelingen en verenigingen
Bestuursverkiezing
Benoeming lid van de Commissie Geschillen en Juridische zaken
Rondvraag
Sluiting

Aanvullende stukken
Download hier het jaarboek over het verslagjaar 2020
Download hier het adviesrapport " Toekomstbestendig showen"
Download hier de geloofsbrief voor de ALV

Enquête
Vanaf eind vorig jaar tot aan de zomervakantie heeft de Werkgroep Communicatie een aantal
online ExpertMeetings georganiseerd.
We zijn uiteraard enorm benieuwd of en hoe deze meetings gewaardeerd worden. Bij deze
vragen we u dan ook om een korte vragenlijst in te vullen. Ook als u nooit heeft deelgenomen
verzoeken we u de lijst toch in te vullen. Voor ons is dat waardevolle informatie.
Op basis van de verkregen antwoorden gaat de werkgroep de meetings evalueren en komen
we eventueel met een (aangepast) vervolg. Ook uw ideeën/tips kunt u kwijt.
Bij voorbaat dank!

Klik hier om naar de vragenlijst te gaan

De "Junior Breeders" is een groep enthousiaste jongeren en
ze zitten allemaal in de jeugdcommunicatiegroep van KLN. Je
kunt ze vinden op diverse social media en ze hebben ook een
superleuke groepsapp, waarin alle jonge fokkers bij elkaar
komen.
Ben of ken jij een enthousiaste Junior Breeder? Stuur een
berichtje of mail om je ook aan te sluiten.

Facebook

Instagram

E-mail

Landelijke Jeugdshow Laren

Inmiddels ligt de landelijke Jeugdshow in Laren al weer achter ons. Het was de 45e editie van
deze fantastische dag en dat was ook aan de hal en de medewerkers af te zien. Overal
balonnen en geschminkte gezichten en armen. De organisatie mag trots zijn op het resultaat.
Keep up the good work!

Website in de picture

Met een dergelijk succes kan het niet anders om ook de website van de Jeugdshow in het
zonnetje te zetten. Klik hier om de website te bezoeken.

Steunbetuiging
Burgerinitiatief
In de vorige nieuwsbrief stond dezelfde oproep. Er zijn helaas
nog lang niet genoeg handtekeningen binnen om met dit
initiatief de Tweede Kamer aan te spreken. Bij deze dus
nogmaals de oproep om zelf te tekeken en vele anderen om u
heen te laten tekenen. Onze hobby is het waard!
Koninklijke Nederandse Vereniging Ornithophilia is een
burgerinitiatief gestart om onze hobby . Er zijn 40.000
handtekeningen nodig.

Download hier het formulier

Digitale standaarden
Naast siervogels deel 1 is nu ook de digitale
standaard van de konijnen gereed
Op dit moment zijn digitaal beschikbaar:
konijnen
hoenders, dwerghoenders en serama's
siervogels deel 1 (parkvogels)
oorspronkelijke duiven (siervogels deel 3)
gedomesticeerde watervogels
Klik HIER om naar de digitale standaarden te gaan

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.

