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Nieuws uit bestuur
Gezondheidsenquête
Werkgroep
gezondheid

Agenda
•

Strandwandeling
23 februari 2019
Noordwijk
11.00 uur

In deze Nieuwsbrief informeren wij je over de laatste ontwikkelingen binnen
onze vereniging.
In voorjaar 2019 hebben wij Dinesh Kaulesar Sukul bereid gevonden om de taak
als interim-voorzitter binnen het bestuur in te vullen.
Afgelopen maanden is de samenwerking zo goed verlopen, dat Dinesh heeft
aangegeven dat hij de taak wel officieel zou willen invullen voor langere tijd.
Het bestuur wil hem graag in de volgende Algemene Ledenvergadering dan ook
voordragen als kandidaat-voorzitter.
De statuten van de vereniging bepalen dat de voorzitter in functie wordt gekozen
door de Algemene Leden Vergadering (ALV) en deze vindt in voorjaar 2020
plaats. Zodra datum bekend is, ontvang je hiervoor een uitnodiging.
Tegenkandidaten kunnen zich uiteraard melden bij secretariaat@rbfdb.nl

Gezondheidsenquête
In 2020 wil het bestuur een gezondheidsenquête uitvoeren. Deze enquête wordt
door Genetic Counselling uitgevoerd en is op verzoek van zowel onze vereniging
als de Nederlandse Fauve de Bretagne Club. Hierover hebben wij goede
inhoudelijke gesprekken gehad met de andere vereniging.
De enquête is vrijblijvend en zal door de Fauve eigenaar met stamboom digitaal
kunnen worden ingevuld.
Zodra bekend is wanneer en hoe deze enquête plaats zal vinden, zullen wij jullie
hierover verder informeren.
Mede in verband hiermee leek het ons verstandig een Werkgroep Gezondheid in
te stellen.
We hebben Hans Havers en Karin Scholten, beiden lid van onze vereniging
bereid gevonden om samen met Dinesh Kaulesar Sukul en secretaris Corinne
Burgman zitting te nemen in deze werkgroep. Ook een dierenarts is op de
achtergrond aanwezig.
Karin Scholten is te bereiken op karinscholten@rbfdb.eu
Hans Havers is te bereiken op hanshavers@rbfdb.eu
De werkgroep zal ook het aanspreekpunt zijn voor gezondheidsvragen van onze
Fauven.

Terugblik Clubdag
•

Terugblik
Clubdag

De Clubdag op 6 oktober jl. bij het Lierderholt in Beekbergen werd erg goed
bezocht.
Het was weer een ontmoeting met oude bekenden van de vorige clubdagen en
nieuwe leden met hun Fauve.
Veel Fauves hebben hier hun broertjes en zusjes en vriendjes weer teruggezien.
Tijdens de wandeling liepen veel Fauves los, wat altijd weer spannend is in het
bos.
De baasjes van Ginger hadden hierbij de gps tracker aangezet, en konden zo ook
rustig babbelend wandelen, ondertussen af en toe kijkend op de smartphone of
Ginger nog hun spoor volgde ook. Pattou had zich even verstopt achter een boom,
maar dat kiekeboe spelletje werd uiteindelijk wel door de baas gewonnen en toen
toch maar aangelijnd verder gelopen.
Na de lunch konden deelnemers die zich hiervoor opgegeven hadden, meedoen
aan workshop Neusspel Snuffelen.
Kim Noordermeer van Praktijk voor Hondengedrag gaf die workshop en deed dit
met veel enthousiasme.
Ze liet ons en de honden zien en doen hoe je met kleine attributen de neus van de
hond kan laten werken. Sommige honden waren wel al moe van de wandeling en
hadden niet zoveel puf meer. Door de bijkomende regen was het wel even afzien.
Maar menig Fauve vond het leuk om dit spelletje mee te spelen, en ook de baasjes
kregen nieuwe ideeën om thuis de honden te vermaken, naast een oorkonde van
deelname.

• Strandwandeling
met erwtensoep in

Noordwijk
Op zondag 23 februari Strandwandeling in Noordwijk.
Ook deze winter willen we een Strandwandeling organiseren, en wel op
23 februari 2020. Niets leuker dan de honden lekker te laten rennen op het strand,
waar ze spelend met elkaar door het water lopen en zich door het zand lekker laten
scrubben om daarna moe en voldaan uit te rusten.
Ben je in 2019 niet (mee) geweest? Probeer het eens, het zal je zeker niet
tegenvallen. Je bent in ieder geval heel hartelijk welkom! Er lopen misschien ook
broertjes of zusjes van jouw hond mee. Om problemen te voorkomen gaan wij
ervan uit dat je hond niet loops is.
We houden natuurlijk rekening met onze jeugdige en oudere viervoeters. Zij lopen
natuurlijk langzamer maar kunnen eerder omkeren. De mensen die een stevige
wandeling willen maken zullen veel gelijkgestemden tegenkomen. Makkelijk
parkeren en een veilig strand om met je viervoeter te struinen.
Na de wandeling kunnen we ons opwarmen bij Strandrestaurant Nederzandt. We
zijn daar met onze honden van harte welkom en we hebben geregeld dat een
heerlijke kom erwtensoep met roggebrood voor ons klaarstaat en een drankje
(koffie/thee/chocolademelk/frisdrank) tegen de prijs van € 7,50 p.p. (voor eigen
rekening)

Opgave kan alvast en meer informatie bij Thea de Jongh:

thea@rbfdb.eu
Telefoon: 070-3977474
Verzamelen om 11.00 uur/Start wandeling 11.30 uur
Locatie: Strandrestaurant Nederzandt – bij strandafslag
Langevelderslag 52 – 54
22014 AH Noordwijk
Parkeren kan 100 meter van de locatie op het ruime parkeerterrein. Er is
voldoende plaats op het parkeerterrein. Van 1 oktober t/m 31 maart kun je
hier parkeren voor € 2,00 per auto per dag.

•

Nieuw mandje
Afgelopen zomer heeft Fauve Joep een nieuw
mandje gevonden via de RBFDB. Het gaat heel
goed met Joep, en wij zijn hier ook heel blij mee
als zowel de baasjes als de hond gelukkig zijn
met elkaar. Mooi bericht om het jaar mee af te
sluiten.

We zitten ook op Facebook
RV Basset Fauve de Bretagne
en het web
Bezoek ons op:
http://www.rbfdb.nl

