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Februari 2020.

Beste HCN-lid.
Er zijn enthousiaste reacties binnengekomen bij de redactie op de nieuwe e-nieuwsbrief van de HCN, waarvan het eerste nummer eind december 2019 verscheen. Dank je wel daarvoor. Motivatie genoeg om je hierbij weer digitaal te informeren over diverse activiteiten.
Achtereenvolgens komt aan de orde:
• De bloesemwandeltocht met onze Hovawarts
• De algemene ledenvergadering
• Beleidsplan HCN
• Dogmania Day
• De oproep wie ooh wie
Later in het jaar, op 18 juli wordt een dag georganiseerd om met je Hovawart op een plank over het water te
suppen, maar daarover in de volgende nieuwsbrief meer.
Verder is de redactie op zoek naar leuke artikelen voor in de Hovawartaal, schroom niet en stuur kopij in met
leuke foto’s ! Lees hier ook meer over in de komende Hovawartaal waarin een aantal nieuwe rubrieken gaan
verschijnen !

Wandelen
Aan de katerwandeling van 5 januari, die op 4 locaties in het land werd georganiseerd, hebben 15
leden deelgenomen. Het bleek een schot in de roos.
Het was een gezellig samenzijn voor mens en hond.
De eerstkomende wandeling is op zaterdag 11 april,
in de sfeervolle omgeving van de Betuwe.
Dan lopen we een bloesemtocht van ongeveer
12 km over landgoed Mariënwaerdt en langs de
Linge. Neem je camera mee, tijdens de tocht zal
er de mogelijkheid zijn om foto’s te maken van de
honden tussen de bloesempracht.
We starten om 10.00 uur.
Deelname is kosteloos, maar meld je wel even aan
als je meeloopt, zodat we weten of we compleet zijn
als we starten.
Aanmelden kan via: evenement@hovawartclub.nl
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Algemene Ledenvergadering 25 april 2020

Dogmania Day

Van harte nodigt het HCN-bestuur je uit voor de Algemene Ledenvergadering op 25 april 2020, op het terrein van de KC Pampus te Almere.
Aanvang: 13.30 uur, inloop vanaf 13.00 uur.

Zoals al eerder gecommuniceerd
zal in verband met het 60-jarig jubileum van de HCN op zondag
7 juni Dogmania Day worden georganiseerd (in nieuwsbrief 1 stond
abusievelijk 6 juni).

Er staan 3 hoofdonderwerpen op de agenda:
1. Het formele gedeelte, zoals goedkeuring notulen vorige vergadering, jaarverslag en financiën van de HCN
2. Ontwikkelingen rond de bestuurssamenstelling
3. Bespreking van het concept beleidsplan van de HCN.
In ons clubblad Hovawartaal nr 1 dat rond half maart verschijnt, is uitgebreide informatie over de (agenda van de) algemene ledenvergadering
opgenomen. Je aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.
Via secretariaat@hovawartclub.nl kun je laten weten of je komt.

Beleidsplan HCN 2020 tot 2030
Het is goed om te weten waar je vandaan komt als vereniging; zeker als
60 jarige. Maar belangrijker is het om in de snel veranderende wereld
waarin we ons bevinden, na te denken over een koers naar een succesvolle toekomst van de HCN.
Het bestuur zal op de ledenvergadering van 25 april 2020 een concept
beleidsplan presenteren. De eerste lijnen van de gewenste richting van
de HCN worden daarin aangegeven. Ook worden er diverse commissies opgericht om de ontwikkelingen te inventariseren en voorstellen voor
strategie en activiteiten te formuleren.
Aansluitend aan de ledenvergadering kunnen de leden tijdens de koffietafels met deze commissies in overleg.

Een dag met allerlei activiteiten
en workshops met en over je Hovawart. De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels in volle
gang.
Reserveer vast deze Dogmania
Day in je agenda. In april wordt
een e-nieuwsbrief special aan
deze feestelijke dag besteed met
alle informatie over het programma.

Wie ooh wie?
Er moet een boel werk worden verzet binnen de HCN. Daar hebben we veel handjes en hoofden voor nodig.
Als vrijwilliger voor kleine, veelal eendaagse klusjes. Als commissielid om mede vorm aan het beleid van de
HCN te geven en om door het jaar heen activiteiten te organiseren. Maar ook als lid van het bestuur.
Heb je specifieke kennis of ervaring van bepaalde zaken (bijv. op financieel, juridisch, notarieel gebied of v.w.b.
presentaties maken, fotograferen en tekstjes schrijven) en zou je die voor de HCN in willen zetten, laat het ons
weten via secretariaat@hovawartclub.nl .
We nemen dan contact met je op om het verder toe te lichten, waarna je beslist wat je doet.
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