
                                                                        

   Uitnodiging Jaarvergadering 2021 

 
 

Hierbij nodigt het bestuur U uit deel te nemen aan de jaarvergadering op: Zaterdag 16 Okt 2021 

 

In de TKV hal, Bulkweg 1, 4005LB te Tiel. 

 

Inkooien tussen 8 en 9 uur:   

Na ontvangst van de kooinummers kunt U Uw dieren in de kooien plaatsen.  

Geen contante betaling mogelijk. 

 

9 uur: Jaarvergadering Lotharingerclub. 

-Agenda:  

1.  Opening 

2.  Mededelingen 

     - Binnengekomen berichten 

     - Penningmeester Klaas van Herk wenst te stoppen als penningmeester en treedt  

        per 1 oktober uit het bestuur.  

2.a Eren en waarderen  

2.b Uitslag clubkampioenschap 2019-2020 

3.  Notulen - Het verslag van de laatste jaarvergadering op 8 juni 2019 is aan u toegestuurd met 

     de nieuwsbrief juni 2020 en kan worden opgevraagd bij de secretaris.  

Schorsing. 

- Keuring van de dieren 

- Lunch (ca. 12.30 uur) met gezamenlijke koffietafel. 
4   Financiën 

4a. Financiële jaarverslagen van laatste drie boekjaren periode 1-10-2018/30-9-2019 en  

      1-10-2019/30-9-2020 en 1-10-2020/30-9-2021 uitgedeeld ter vergadering.  

4b.Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie. 

5  Bestuursverkiezing  

5.1 De samenwerking met de andere speciaal clubs vraagt meer tijd dan verwacht en daarom 

      heeft het bestuur, om de bestuurscapaciteit uit te breiden, de heren A. Hertogh en B. Oelen in 

      2020 bereid gevonden om zich beschikbaar te stellen om in het bestuur zitting te nemen. 

      - Beide heren worden door het bestuur als kandidaat voorgesteld ter verkiezing. 

5.2 Aftredend in 2020 en niet herkiesbaar – Arjen v.d. Most. 

5.3 Tussentijds aftredend - Klaas van Herk. 

5.3 Aftredend in 2021 en herkiesbaar – Tonny Assinck. 

5.4 Aftredend in 2021 en niet herkiesbaar – Anne Meinema.  

5.5 Verkiezing nieuwe voorzitter. 

Kandidaten/ tegenkandidaten kunnen zich voor aanvang van de vergadering melden bij bestuur. 

     6.  Samenwerking met Rijnlander-Eksterkonijn en Japannerclub en de Papillonclub. 

     6.a De bespreeknotitie “Door samenwerking een actieve hobbybeleving” zal ter vergadering 

          worden toegelicht. Besluitvorming over de verdere samenwerking. 

    7. Rondvraag 

    8. Sluiting 

    - Toelichting op de keuring in relatie tot nieuwe rasstandaard en prijsuitreiking. 

 

Ca. 15.30 uur: Sluiting. 

 



 

Gevraagd worden: Groot Lotharingers- Klein Lotharinger en Lotharingerdwerg. 

Oude dieren, (zowel manlijke als vrouwelijke) 

Jonge dieren, cijfer 0 in het linkeroor en geboren in de Januari, Februari, Maart, April 2021  

Jonge dieren, C–klasse ( geboren na 30 april 2021) 

 

Elk lid mag een onbeperkt aantal dieren inschrijven. 

Mocht er onverhoopt een beperkt aantal keurmeesters beschikbaar zijn door welke omstandigheden 

dan ook, zal het aantal toe te laten dieren naar evenredigheid onder de fokkers beperkt worden. Het 

bestuur bepaalt dan hoeveel dieren per lid toegelaten worden. 

De dieren worden door de clubkeurmeesters van de Lotharingerclub gekeurd. 

 

Sluiting inschrijving op Vrijdag 1 Oktober 2021 en betaling alleen via bank voor 8 Oktober 

Inschrijfformulieren opsturen naar: A.J.M. Assinck, G. Sprokkereefstraat 17, 7261GL Ruurlo 

assinck.tonny@gmail.com.  

Betalingen van het inschrijfgeld gelijktijdig te voldoen met het insturen van de inschrijfformulieren 

op nummer NL 66  INGB 0003149586 ten name van Lotharingerclub, Tiendweg West 17A, 

2941EP Lekkerkerk. 

Denk aan het entbewijs van uw dieren! 

 

Inschrijfformulier Fokkersdag Lotharingerclub op 16 Oktober 2021 

Sluiting der inschrijving  1 Oktober 2021 alleen met betaling per bank NL 66  INGB 0003149586 

Naam:  …………………………………………. Voorletters:………………... 

Adres :………………………………………… No:………………………….                   

Postcode:……………………. Woonplaats……………………………………  

Telefoon:…………………………………Giro/bankno:………………………. 

E-mail-adres:…………………………………………………………………… 

__________________________                         

Kooi Ras Kleur M/V O/J Drietal Oormerk 

       

       

       

       

       

       

Ik neem met … personen deel aan de koffietafel á € 10.00              =    €   

Ik neem ………dieren á € 2,50 mee voor de keuring                       =    € 

U kunt mij noteren voor een ereprijs                                                 =    €                   .                                                             
                                                                                            Totaal:         € 

Ik help mee als:  

Schrijver……...., Aandrager…..….., Opruimer……....,  

 

U krijgt ’s-Morgens bij aankomst op de Fokkersdag een lijst met de voor u bestemde  

kooinummers er op.  
LET OP: U wordt alleen toegelaten volgens de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent: 

– U overlegt een papieren QR-code of 

– U hebt een app met een QR code of 

– U overlegt een negatieve test niet ouder dan 24 uur of 

– U overlegt een bewijs dat u het laatste half jaar corona hebt gehad.  

   Het gele boekje telt niet als bewijs. 


