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Op 17 november 2018 houden wij weer
een clubmatch. Een dag met veel DP's
waarover de keurmeester zijn professionele mening
uitspreekt. Een laagdrempelige manier om te ervaren
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hoe een keuring in zijn werk gaat.
De keurmeester voor deze dag is Dhr. van Montfoort.
Inschrijven kan hier en op de website van de DPVN.
Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk 28 oktober 2018.

FOKKERSOVERLEG EN

De keuringen starten om 10.00 uur. De deur is open

WANDELING 6-10-2018

De locatie is: KCM Zwolle | Anthony Fokkerstraat 11

vanaf 09.00 uur.

Bij aanmelding vóór 30 september ontvangt
u € 5,- korting per ingeschreven hond.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Ook de DPVN heeft te maken met de AVG, de nieuwe
wet over de verwerking van persoonsgegevens.
Bijgaand treft u de privacy verklaring en toestemmingsformulier aan die DPVN daarvoor heeft opgesteld. Deze
heeft ook in de vorige PP gestaan. Wij vragen u het
toestemmingsformulier in de bijlage getekend te retourneren aan het secretariaat, mocht
u dit nog niet hebben gedaan. Wij danken u alvast voor uw medewerking!
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Zoals u heeft kunnen lezen heeft de DPVN al geruime tijd geen reactie. Op de vele verzoeken is
gelukkig 1 aanmelding gekomen voor de functie als redacteur. Daarnaast doen de bestuursleden
hun uiterste best om hierin te ondersteunen vanuit hun beperkt beschikbare tijd. Ook hier
hebben we helaas nog steeds functies vacant.
Een clubblad als de PP maken kost tijd. Veel tijd. Tijd die gaat zitten in voldoende
content verkrijgen om weer een goed gevuld blad te kunnen maken, het managen daarvan, het
grafisch opmaken van het blad, het printen en de handling voor het verzendklaar maken ervan.
Door de beperkt beschikbare capaciteit zal de
volgende PP weer in december verschijnen.

uw hulp is nodig om een blad als de PP te
kunnen blijven maken!

Fokkersoverleg en
wandeling 6 oktober
De DPVN is er voor leden, door leden. Zo worden er
steeds leuke evenementen georganiseerd zoals een
wandeling. De komende wandeling staat gepland voor
6 oktober in Spier. In de ochtend is er voor de
fokkers een fokkersoverleg. We starten hiermee om
10.30 uur. Om 12.30 uur vertrekken we voor een
heerlijke wandeling door de bossen van Spier. Komt u
ook? Meld u vóór 3 oktober aan bij het secretariaat.
Van der Valk Spier | Oude Postweg 8 | Spier

(C)

DPVN

2018

•

WWW.DUITSEPINSCHERVERENIGING.NL

