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Voorwoord
Het is al weer even geleden dat er een nieuwsbrief verstuurd is. Niet dat er sinds maart
niets gebeurd is, maar niet al het nieuws is geschikt voor een nieuwsbrief of het nieuws
heeft zijn weg al via andere kanalen gevonden.
Een verslag van de bijeenkomsten van 7 en 9 mei jl. vindt u inmiddels op de website van
KLN, waar ook berichten met betrekking tot de volgende onderwerpen te vinden is:
vakantie van het ringenbureau
geen leges komend showseizoen en
verenigingstentoonstelling kan dit seizoen een open show zijn
Dan rest ons nog even de Algemene Ledenvergadering van 18 juni onder de aandacht
brengen. Het KLN Jaarboek over 2021 kunt u dowloaden van de website van KLN.
We wensen u veel leesplezier,
Een sportieve groet,
Greet, Gerda, Johan, Bas en Roland

Wet & Regelgeving

Wet en regelgeving omtrent het houden van kleindieren krijgt steeds meer aandacht in de
politiek en de samenleving. Als KLN zijn we, samen met veel andere belanghebbenden,
aangesloten bij KleindierNed. Om eenduidigheid te verkrijgen en fouten te voorkomen
verwijzen we voor wat betreft de onderwerpen Wet & Regelgeving dan ook regelmatig naar de
website van KleindierNed.
KleindierNed is een overlegplatform van dierhouderij organisaties waarbij dieren die gehouden
worden voor educatie, gezelschap, sport en voor het behoud van zeldzame en bedreigde
diersoorten, zijn aangesloten.KleindierNed bevordert de maatschappelijke waardering van deze
dierhouderijen vertegenwoordigt 48.000 georganiseerde houders.
De dierhouderij wordt uitgeoefend zonder winstoogmerk en heeft oog voor dierenwelzijn.
KleindierNed 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.

JuniorBreeders | Weetjes Woensdag
Onze JuniorBreeders timmeren ook digitaal aan de weg,
onder andere op FaceBook.
Zo wordt er elke woensdag een 'weetje' gepost over één van
de diergroepen. Interessante feitjes en voorzien van een
mooie foto.
U volgt de JuniorBreeders toch ook?
FaceBook | Instagram

PR-team in het nieuw

Het PR-team van KLN is op een geselecteerd aantal events aanwezig met een stand en (vaak)
met de bekende 'dierentafel' om belangstellenden informatie te geven over het houden van
kleindieren en de KLN.
Om representatief voor de dag te komen heeft het team naast nieuwe kleding ook de
beschikking over twee nieuwe stands. Op bovenstaande foto, genomen tijdens DOE in Utrecht
op zaterdag 21 mei jl., ziet u één van de tenten.
De stands zijn geschikt om binnen en buiten te gebruiken en voldoen aan alle
(brandvertragdende) regels. Indien nodig kunnen de zijwanden dichtgemaakt worden.
Op onderstaande foto ziet u de nieuwe kleding. Van links naar rechts: t-shirt, shirt lange mouw,
bodywarmer en fleecejack.
Heeft u het PR-team al in de nieuwe kleding gespot? Mail dan een leuke foto naar de
werkgroep communicatie. Wellicht wordt uw foto met bijpassende tekst in de volgende
nieuwsbrief geplaatst.

Website in the picture
Welsumerclub, de speciaalclub voor fokkers en
liefhebbers van het Welsumer hoenderras. Op
de website vindt u informatie over het ras en de
speciaalclub van de Welsumer en de
Welsumerkriel. De Welsumerclub is opgericht
voor de instandhouding en promotie van dit
mooie hoenderras en de behartiging van belangen van haar leden: de fokkers en liefhebbers
van de Welsumer en de Welsumerkriel.

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.

