
 

2022 
Het bestuur van de SBTCN wenst 
Als bestuur hebben we het plan opgevat maandelijks een nieuwsbrief t
leden te informeren over actuele ontwikkelingen en de zaken waar het bestuur mee bezig is.
Wij hopen dat de Kersteditie van het Clubblad inmiddels bij jullie op de deurmat ligt en dat 
dit een leuke afleiding is tijdens de laatste week van 2021
maandelijks afsluiten met een column. 
zijn of haar rekening zou willen nemen. Zie ook verderop in deze Nieuwsbrief.

 
Algemene Vergadering Raad van Beheer 4 december 2021
Op vier december jl. vond, online, de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer op 
Kynologisch Gebied in Nederland plaats. De Raad van Beheer, in de volksmond ook wel “de 
Raad” genoemd is een vereniging van verenigingen. Wij, als Staffordshire Bull 
Nederland, zijn “lid” van de Raad en dat betekend dat wij ons aan hun regels en 
voorschriften moeten houden. 
Eens in de zoveel tijd organiseert de Raad een Algemene Vergadering (AV) waar je als 
rasvereniging input voor kunt aanleveren en je hebt o
onderwerpen die op de agenda staan. Wij hebben onze stem op 4 december jl. laten horen
In de nieuwsbrief van de Raad "RAADAR" vind je meer informatie over de besproken punten 
in deze vergadering en de genomen besluiten: 
https://www.houdenvanhonden.nl/nieuws/lees
Vind je dit soort zaken interessant, dan is het ook mogelijk je te abonneren op de online 
nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief is gratis en aanmelden kan via de website van de Raad.
 
Verenigings Fok Reglement (VFR)
Op onze website staat nog het VFR zoals deze is goedgekeurd in 2018. Door de Algemene 
Vergadering [AV] van 28 maart 2021 zijn er wijzigingen in het VFR aangebracht. Deze 
wijzigingen zijn nog niet verwerkt. Wijzigingen in he
Beheer geaccordeerd worden. Op dit moment ligt het gewijzigde VFR bij de Raad ter 
goedkeuring en zodra wij een akkoord hebben ontvangen, zullen wij deze ook op de website 
publiceren.   
Let op:  De Raad van Beheer wijzig
Terrier Club Nederland bekrachtigd moeten worden. Een van deze wijzigingen is dat een teef 
ook niet meer door haar halfbroer gedekt mag worden. Deze wijziging is al wel benoemd op 
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Nederland

wenst al haar leden een gelukkig en gezond 2022 toe. 
Als bestuur hebben we het plan opgevat maandelijks een nieuwsbrief te publiceren, om de 

informeren over actuele ontwikkelingen en de zaken waar het bestuur mee bezig is.
Wij hopen dat de Kersteditie van het Clubblad inmiddels bij jullie op de deurmat ligt en dat 

tijdens de laatste week van 2021. Deze nieuwsbrief willen we 
maandelijks afsluiten met een column. We zijn op zoek naar iemand die dit voor 2022 voor 
zijn of haar rekening zou willen nemen. Zie ook verderop in deze Nieuwsbrief.

Algemene Vergadering Raad van Beheer 4 december 2021 
Op vier december jl. vond, online, de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer op 
Kynologisch Gebied in Nederland plaats. De Raad van Beheer, in de volksmond ook wel “de 
Raad” genoemd is een vereniging van verenigingen. Wij, als Staffordshire Bull 
Nederland, zijn “lid” van de Raad en dat betekend dat wij ons aan hun regels en 
voorschriften moeten houden.  
Eens in de zoveel tijd organiseert de Raad een Algemene Vergadering (AV) waar je als 
rasvereniging input voor kunt aanleveren en je hebt ook stemrecht als het gaat om de 

de agenda staan. Wij hebben onze stem op 4 december jl. laten horen
In de nieuwsbrief van de Raad "RAADAR" vind je meer informatie over de besproken punten 
in deze vergadering en de genomen besluiten: 

ps://www.houdenvanhonden.nl/nieuws/lees-raadar-nieuwsbrief-december
Vind je dit soort zaken interessant, dan is het ook mogelijk je te abonneren op de online 
nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief is gratis en aanmelden kan via de website van de Raad.

Verenigings Fok Reglement (VFR) 
Op onze website staat nog het VFR zoals deze is goedgekeurd in 2018. Door de Algemene 
Vergadering [AV] van 28 maart 2021 zijn er wijzigingen in het VFR aangebracht. Deze 
wijzigingen zijn nog niet verwerkt. Wijzigingen in het VFR moeten tevens door de Raad van 
Beheer geaccordeerd worden. Op dit moment ligt het gewijzigde VFR bij de Raad ter 
goedkeuring en zodra wij een akkoord hebben ontvangen, zullen wij deze ook op de website 

De Raad van Beheer wijzigt ook regels die niet door de AV van de Staffordshire Bull 
Terrier Club Nederland bekrachtigd moeten worden. Een van deze wijzigingen is dat een teef 
ook niet meer door haar halfbroer gedekt mag worden. Deze wijziging is al wel benoemd op 
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al haar leden een gelukkig en gezond 2022 toe.  
e publiceren, om de 

informeren over actuele ontwikkelingen en de zaken waar het bestuur mee bezig is. 
Wij hopen dat de Kersteditie van het Clubblad inmiddels bij jullie op de deurmat ligt en dat 

. Deze nieuwsbrief willen we 
We zijn op zoek naar iemand die dit voor 2022 voor 

zijn of haar rekening zou willen nemen. Zie ook verderop in deze Nieuwsbrief. 

 

Op vier december jl. vond, online, de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer op 
Kynologisch Gebied in Nederland plaats. De Raad van Beheer, in de volksmond ook wel “de 
Raad” genoemd is een vereniging van verenigingen. Wij, als Staffordshire Bull Terriër Club 
Nederland, zijn “lid” van de Raad en dat betekend dat wij ons aan hun regels en 

Eens in de zoveel tijd organiseert de Raad een Algemene Vergadering (AV) waar je als 
ok stemrecht als het gaat om de 

de agenda staan. Wij hebben onze stem op 4 december jl. laten horen. 
In de nieuwsbrief van de Raad "RAADAR" vind je meer informatie over de besproken punten 

december-2021/  
Vind je dit soort zaken interessant, dan is het ook mogelijk je te abonneren op de online 
nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief is gratis en aanmelden kan via de website van de Raad. 

Op onze website staat nog het VFR zoals deze is goedgekeurd in 2018. Door de Algemene 
Vergadering [AV] van 28 maart 2021 zijn er wijzigingen in het VFR aangebracht. Deze 

t VFR moeten tevens door de Raad van 
Beheer geaccordeerd worden. Op dit moment ligt het gewijzigde VFR bij de Raad ter 
goedkeuring en zodra wij een akkoord hebben ontvangen, zullen wij deze ook op de website 

t ook regels die niet door de AV van de Staffordshire Bull 
Terrier Club Nederland bekrachtigd moeten worden. Een van deze wijzigingen is dat een teef 
ook niet meer door haar halfbroer gedekt mag worden. Deze wijziging is al wel benoemd op 
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de AV van maart 2021 maar staat dus nog niet in het VFR op de website vermeld.  
Tevens zullen wij van de gelegenheid gebruik maken om het VFR om te zetten naar het 
moderne 2021 format van de Raad van Beheer, waar gebruik wordt gemaakt van hun 
vernieuwde logo en enkele zinnen anders geformuleerd zijn.  
Wij zullen daar waar mogelijk zoveel mogelijk onze leden informeren over wijzigingen met 
betrekking tot het Kynologisch Reglement, maar dat ontslaat de individuele fokker niet van 
de plicht zelf ook op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen. Dit laatste is ook 
zo vastgelegd in het VFR. En natuurlijk kan het ook voorkomen dat wij wat missen, een 
seintje wordt dan erg gewaardeerd. 

 
Wist u dat 

 We bezig zijn met het regelen van sponsoring voor de SBTCN door Wellness Core. 
Wat dit precies betekent vertellen wij je tijdens de presentatie van het jaarplan op 
de AV. 

 De club op dit moment 5 ereleden heeft, 361 leden en 30 gezinsleden. 
 Dat 260 leden de contributie nog moeten betalen en dat binnenkort de 

herinneringen worden verzonden. 
 Dat we tijdens de volgende AV graag met jullie van gedachten willen wisselen over 

hoe we in de toekomst omgaan met het uitnodigen van keurmeesters.  
 Dat we op zoek zijn naar vrijwilligers om te helpen bij het Familieweekend. 

Aanmelden kan bij de secretaris: secretaris@sbtcn.nl 
 
Data 

 6 maart Algemene Vergadering in Tiel. Helaas konden wij het niet meer organiseren 
in februari zoals we aangegeven hadden in het clubblad. 

 28 en 29 mei Familieweekend in Schiedam. Dit jaar zal de Jonden Honden Dag 
onderdeel zijn van het Familieweekend en wel op 28 mei.  

 
Column 
Wij zijn op zoek naar iemand die in 2022 maandelijks een column wil schrijven voor deze 
Nieuwsbrief. Misschien is dit  leuk voor een fokker, om een teef te volgen vanaf de keuze 
voor een reu, naar dekking, dracht, geboorte, nestbelevenissen en uitvliegen van de pups. Of 
is dit leuk voor iemand die regelmatig showt of sport met de hond om de belevenissen in 
een jaar te volgen. Of wellicht voor een startende keurmeester, die zijn of haar belevenissen 
met ons wil delen. Maar misschien hebben jullie zelf nog andere ideeën. Alles is welkom, 
maar we hebben wel twee voorwaarden, te weten dat je leuk kunt schrijven en dat je dit 
maandelijks in 2022 voor je rekening neemt.  Wie interesse heeft kan zich melden bij de 
secretaris: secretaris@sbtcn.nl  
 


