Werkplan KWPN Drenthe 2017
Een prachtige centrale keuring, voorafgegaan door stamboekkeuring Bronneger en twee
veulenkeuringen vormen de ruggengraat van het seizoen. En we kunnen stellen dat het in
2016 goed gelukt is om veel veulens op die keuringen en ook in Ermelo te krijgen, en dat
geeft hoop voor de toekomst. De Drentse fokkers doen er toe.
Voor 2017 willen we de keuringsagenda laten zoals die nu is. We zijn als bestuur wel aan het
nadenken over een combinatie tussen stamboekkeuring en centrale keuring, en naast dat dit
een aantal voordelen heeft zien we ook nadelen waardoor we op dit moment willen kiezen
voor eenzelfde keuringsagenda als in 2016. Waar we wel over nadenken is om de toegang
tot de keuringen aantrekkelijker te maken. Loven we een prijs uit, zorgen dat er nog meer
aandacht komt door gebruik van social media, proberen we de weg naar de keuring voor
fokkers eenvoudiger te maken door service bij opvlechten en voorbrengen, of gaan we nog
meer met sport combineren? Verschillende acties zijn mogelijk maar hier speelt ook het
prijskaartje een rol.
Waar we ook mee door willen gaan is het voordeel van kleinschaligheid benutten. We kiezen
dus heel bewust voor veulenkijkdagen en andere mogelijkheden waarbij mensen met elkaar
over een merrie of veulen kunnen spreken – in de hoop dat ze elkaar later nog eens weten te
vinden.
Net als andere jaren proberen we een thema uit te diepen. Na jaren waarin we springen,
dressuur, eventing en gezondheid centraal hebben gesteld gaan we dit jaar voor de
combinatie Sport & Commercie. We focussen ons dit jaar dus op het fokproduct nadat het is
geboren en we er wat mee willen: de sport in of verkopen (en dan de sport in). Er zijn
mensen die daar veel verstand van hebben en die gaan we vragen ons daarover te vertellen.
En vanzelfsprekend gaan we door met de activiteiten die naast keuring bij een stamboek
horen: de IBOP, waarbij we de data goed afstemmen in het Noordelijk Overleg met de
regio’s Groningen, Friesland en Flevoland; de thuiskeuringen waar steeds meer
belangstelling voor is; open stamboekkeuringen waarover u vorig jaar hebt besloten, Isah en
Pavo Cup, paardenbeoordelingsdagen, toiletteercursussen en dergelijke. Doelen die de
regio daarbij voor ogen staan zijn: - Het daadwerkelijk vormen van een vereniging. Dat wil
zeggen dat leden elkaar kennen, elkaar bij staan om tot een nog beter fokproduct te komen,
elkaar helpen daarbij.
Ook dit jaar zullen we weer veel hulp nodig hebben van vrijwilligers. Hoe kunnen wij u
uitdagen om er voor te zorgen dat onze vrijwilligers gemotiveerd blijven helpen – want door
hen kunnen we al deze zaken doen. En dan krijgen ze soms gemopper in plaats van een
compliment voor inzet en tijd. Wij vragen uw aandacht om respectvol met onze vrijwilligers
om te gaan, en het is niet verboden wat in de sponsorpot te stoppen, speciaal voor het
jaarlijkse uitje om hen te bedanken.
Alleen als we met elkaar onze vereniging levend houden, zit er leven in. Dus wij hopen u te
zien bij de activiteiten en met uw paard op de keuring. En spreekt u het bestuur aan over
zaken die belangrijk zijn voor u. Als u mogelijke sponsoren kent of een interessante spreker
kent, breng ons in contact. Het gaat niet altijd zoals u wilt, maar als we met elkaar welwillend
proberen er iets goeds van te maken dan lukt dat vast. Op naar 2017…..

