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Onze gewaardeerde huidige Penningmeester Lia
Gravemaker geeft na jaren fantastisch werk te
hebben verricht het stokje door. Ze stopt als

DE PINSCHER PITCH
VOORTAAN DIGITAAL

Penningmeester en bestuurslid en stelt zich op de
komende ALV van 21 april niet herkiesbaar. Wij
willen haar enorm bedanken voor haar inzet voor de
vereniging in de afgelopen jaren.
De vereniging heeft een Penningmeester nodig! Wij

VACATURE ALGEMEEN

kunnen deze functie niet vervullen vanuit de huidige

BESTUURSLID DPVN

financiële positie te beheren binnen de DPVN? Stelt

bezetting binnen het bestuur. Lijkt het u leuk om de
u zich dan verkiesbaar vóór de ALV op 21 april a.s.

ENQUÊTE ONDERZOEK GEZONDHEID DP
Zoals u wel (of misschien niet) weet, heeft de verenging een
aantal doelen. Een daarvan is de bevordering van de gezondheid
en welzijn in het algemeen en het voorkomen en bestrijden
van erfelijke gebreken in het bijzonder. Graag willen wij als
vereniging (dus ook voor u!) inventariseren hoe het er op dit
moment voorstaat met de Duitse Pinscher.
Meewerken aan deze Enquête?

Klik hier. Alvast bedankt!
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PINSCHER PITCH VOORTAAN DIGITAAL
De DPVN heeft de natuur hoog in het vaandel en wil graag op een maatschappelijk verantwoorde
manier ondernemen. Voor papier worden bomen gekapt en het bos is nu juist de plek waar we
graag met onze viervoeters komen! We versturen daarom voortaan de Pinscher Pitch in digitale
vorm per email. Op deze manier dragen we ons steentje bij aan de natuur en besparen we
daarnaast ook nog aanzienlijk in de kosten voor de vereniging. Het kerstnummer zullen we elk
jaar in hard copy variant blijven sturen. Wilt u De Pinscher Pitch toch liever in de papieren vorm
blijven ontvangen? Dat kan uiteraard! Wij willen u in dat geval vragen om uw voorkeur kenbaar te
maken bij het secretariaat van de vereniging.

Deze nieuwsbrief niet gekregen? Geef dan
hier uw actuele email adres door!

VACATURE
BESTUURSLID
De DPVN is er voor leden, door leden. Zonder de
inzet van vrijwilligers die zich tevens inzetten voor
het besturen van de vereniging, geen vereniging! Wij
hebben reeds eerder aangegeven dat een aantal
bestuursleden op korte termijn gaan aftreden en niet
herkiesbaar zijn. Wij vragen u de handschoen op te
pakken als bestuurslid. Wilt u op strategisch niveau
betrokken zijn bij de DPVN? Meld u dan aan!
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