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Van: Secretaris KC Nijmegen e.o. Noviomagum <secretaris@kcnijmegen.nl> 
Verzonden: donderdag 4 juni 2020 19:21 
Onderwerp: nieuws van de KC incl. uitnodiging ALV 

 

Bericht van 
 

Beste leden, 

Het zijn op dit moment rare tijden voor zowel ons als onze honden. 
Want op dit moment kunnen wij nog niet met onze hond lekker trainen of voor de gezelligheid 
naar het clubhuis komen. Om reden dat de kantine voor publiek gesloten moest worden, 
hebben wij de aanwezige voorraad frisdrank en snoepgoed geschonken aan de Voedselbank 

Dat wil niet zeggen dat het clubgebouw helemaal gesloten is geweest. De Raad van Beheer 
heeft een beroep op ons gedaan om onze clubgebouw een aantal dagen per week 
beschikbaar te stellen voor het chippen van de puppen. Deze worden normaliter bij de 
fokkers thuis gechipt. Dat was nu niet verantwoord. 

Wij hebben dit verzoek gehoor gegeven en besloten om ons clubgebouw open te stellen voor 
de spreekuren op locatie. De fokkers moesten dus met de pups naar het clubhuis van onze 
KC komen. 

Dat was natuurlijk in deze rustige tijden weer een extra socialisatie momentje voor deze 
puppy’s. Het was dan ook bijna dagelijks een komen en gaan van auto’s vol (of soms minder 
vol) met puppy’s. Deze werden netjes in een bench afgeleverd bij de voordeur en door ons 
naar binnen gereden op een karretje. Eén voor eén werden deze dan alsnog gechipt en 
natuurlijk ook even lekker geknuffeld. De fokker kon via de hal of onder het afdak door het 
raam meekijken en zelfs foto’s maken zoals je hieronder kunt zien. 

Ondertussen treffen wij de nodige maatregelen omdat er op dit moment wel vast gestart gaat 
worden met het geven van cursussen voor de puppy’s. Wij hebben hier een belangrijke taak 
in omdat deze cursus is natuurlijk erg belangrijk voor onze jonge honden, mede ook gezien 
de enorme vraag naar pups op het moment overal. 

Onze volwassen honden moeten nog heel even wachten, maar zoals het er nu uitziet kunnen 
wij na de zomerstop weer lekker met onze honden bezig zijn. 

Wij hebben onze Algemene Leden Vergadering gepland op vrijdag 3 juli 2020, aanvang 
20:00 uur in de kantine van ons clubgebouw. De agenda en bijlagen die wij u al eerder via de 
mail toezonden kunt u ook terug vinden op onze website. 

Namens het bestuur vragen wij u dus om nog heel even geduld te hebben, wij zien u graag 
op onze ALV, zo niet, dan wensen u een hele fijne zomer en zien u graag allen terug na de 
zomerstop. 

 
Namens het bestuur, met vriendelijke groet, 

Annette Oostervink, secretaris 

 
 


