Nieuws van de Penningmeester

Donderdag 10 september hebben we een bestuursvergadering
gehad, met uiteraard inachtneming van de 1.5 meter afstand.
In deze periode van het jaar kijkt een penningmeester hoe het
ervoor staat met de begroting, hoe staat het met de
ontvangsten en de uitgaven. Over de ontvangsten kunnen we
zeggen dat 42 leden hun contributie nog niet betaald
hebben en dat de aanmaningen voor contributiebetaling weer
zijn verzonden. Jammer dat we aanmaningen moeten
versturen, al kan het uiteraard ook zijn dat het er tussendoor is
geglipt.
Wat betreft de uitgaven is dit jaar niet hetzelfde als andere
jaren, de keuringen en de BBQ bijvoorbeeld gaan niet door dus
de uitgaven hebben we hiervoor ook niet.
Punt op onze agenda was dan ook hoe staan de financiën
ervoor en wat kunnen we doen voor onze leden.
We hebben enkele opties besproken en het volgende
besloten te gaan doen voor de leden:
met ingang van 1 december 2020 tot 1 maart 2021,
- het bekkenmeten van de eerste 10 stamboek
geregistreerde dieren gratis is.
Indien u meer dieren laat meten krijgt u alleen een
rekening voor de meer dieren.

met ingang van 1 december 2020 tot 1 december 2021,
- het inschrijven van de eerste 10 stamboek
geregistreerde dieren is gratis, ook geen
voorrijkosten.
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Opgave dient wel te geschieden in de periode 1
december 2020 tot 1 maart 2021.
Indien u meer dieren laat inschrijven worden u
geen voorrijkosten in rekening gebracht maar
alleen de inschrijfkosten voor de meer dieren.

Verder kunnen we melden dat er afgelopen donderdag overleg
geweest met BNL en hier hebben we aangegeven dat we als
stamboek de komende periode de leden zelf gaan benaderen
om mee te doen aan het bekkenmeten. Dit punt was ook al
eerder besproken om te gaan doen maar tot nu toe gebeurde
dit nog door BNL.


De meetperiode loopt van 1 december tot 1 maart
2021 en u kunt dus vanaf 12 oktober een
telefoontje verwachten of u kosteloos mee wilt
meedoen voor de eerste 10 dieren.



Ook zullen we u vragen of u in de periode van 1
december 2020 tot 1 december 2021 dieren wilt
laten inschrijven. Opgave hiervoor dient wel te
geschieden in de periode 1 december 2020 tot 1
maart 2021.

Ook kunt u bij het inschrijven van de dieren haarzakjes krijgen
om het DNA van uw dieren veilig te stellen.
We hebben dan wel geen keuring en BBQ maar we hebben op
deze manier toch nog contact met u en wie weet komen er nog
leuke ideeën naar boven.

Vereniging Nederlands Stamboek Verbeterd Roodbont Vleesveeras, van de penningmeester, 1 oktober 2020
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