
 
Uitnodiging voor de open Keurmeesterdag van  20 mei 2017 
 
 
 

Ook dit jaar organiseren wij een open Keurmeesterdag. 
Deze zal worden gehouden op zaterdag 20 mei 2017. 
De locatie is: DE Rank Torenstraat 15. 8171 BJ Vaassen 
Aanvang van deze dag is 10.00 uur. 
 
Het Bestuur vraagt iedereen om 9.30 uur aanwezig te zijn, zodat we onder het genot van een kopje 
koffie of thee ons kunnen voorbereiden op deze bijeenkomst. De open Keurmeesterdag is bedoeld 
als technische dag c.q. bijscholing voor de clubkeurmeesters. Het bestuur stelt het zeer op prijs dat 
geïnteresseerde leden deze leerzame studiedag ook bezoeken. 
Gespreksleider deze dag is Ab de Vos. 
 

Agenda 
 
1. Opening 
2. Evaluatie open Keurmeesterdag 2016 
3.Bespreking dit jaar staat de Rood en Blauwoog Pool centraal, wij zullen beginnen met een                
presentatie waarin Ab een aantal belangrijke zaken van onze Pool de revue laat passeren. Daarna 
praktisch aan de slag. Dit jaar krijgt iedere keurmeester een aantal dieren te beoordelen. Dit is dus 
afwijkend van andere jaren waarin wij de dieren in groepen bespraken. 
 
4. Groepsdiscussie. Over door de Rastechnische Commissie geformuleerde stellingen. 
    In groepjes van ± 5 personen wordt er gediscussieerd over deze stellingen.  
    Aan het einde wordt er gerapporteerd aan de vergadering. 
5.De visie van het Bestuur en Rastechnische commissie  over de gewichtsgrenzen van onze dwergen   
in de toekomst. 
6. Standaard aangelegenheden, bespreking leidraad puntenkeuring. 
7. Rondvraag 
8. Sluiting 
 
Wanneer moet u zich aanmelden? 
Geïnteresseerden en keurmeesters moeten zich aanmelden voor 10 mei 2017 bij Ab de Vos. 
Uw aanmelding kunt u sturen naar: ab1.vos@planet.nl      
 
Ik ben geen keurmeester mag ik dan ook komen? 
Op deze Keurmeesterdag zijn ook belangstellende leden van harte welkom. 
Hun bijdrage is € 10.00 euro. Daarvoor krijgt u koffie of thee en een heerlijke lunch aangeboden. 
 
Dus graag tot ziens in Vaassen op 20 mei ! 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Ab de Vos 
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