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ZO, DAAR ZIJN WE DAN! 
Onze eerste nieuwsbrief is een feit en dat willen we 

graag met u vieren! 

Eindelijk een berichtje van onze vereniging zult u 

wellicht denken. En dat klopt! Voor ons als bestuur 

was een raar jaar, waarbij alle normale zaken voor 

onze vereniging eigenlijk niet door konden gaan. 

Daarbij hebben we op de achtergrond wel proberen 

alle zaken door te laten gaan.  

Zoals jullie weten, komt ons vertrouwde clubblad te 

vervallen en proberen we zo veel mogelijk per 

nieuwsbrief bij u te krijgen. Hiervoor is het natuurlijk 

van belang dat uw mailadres klopt. Want vanaf 

heden zal de communicatie van de vereniging vooral 

gaan via de mail en de website. Controleer dan ook 

bij Bart Compas of uw mailadres klopt, als u in de 

toekomst op de hoogte wil blijven van ontwikkelingen 

binnen onze vereniging. 

Volg ons op Facebook: 

https://www.facebook.com/sabelpootclub 

Bekijk de website: www.sabelpootclub.nl  

We hebben gemeend om voor u als 

lid een passend geschenk te geven 

voor uw vertrouwen in de 

vereniging. Volgens het bestuur 

heeft het geen toegevoegde 

waarde om uw contributie terug te 

storten en daarom hebben we 

samen met onze sponsor Garvo 

een prachtige Landleven 

Kippenspecial voor u geregeld. 

Deze krijgt u eenmalig als bijlage van deze 

nieuwsbrief toegestuurd om zelf eens lekker door te 

bladeren! Wij als bestuur vinden het een leuk blad, 

dus we hebben voor alle leden zo’n exemplaar 

weten te bemachtigen. Veel leesplezier gewenst! 

 

 TOPPRESTATIE ACTIE 

Als Speciaalclub hebben ons ingeschreven voor de 

Garvo Topprestatie actie. Daarbij kunnen we geld 

verdienen als vereniging. Een kleine geste van u als 

lid wordt daarbij gevraagd, lees hierachter verder! 

z.o.z. 

https://www.facebook.com/sabelpootclub
http://www.sabelpootclub.nl/


 

 

UITLEG ACTIE GARVO 

De afgelopen weken hebben Speciaalclubs en 

dierverenigingen zich kunnen aanmelden voor een 

actie waarbij zij geld of een bedrag aan 

sponsormaterialen konden sparen voor hun club. 

Het is nu tijd voor fase twee... 

Bekijk de video nu op YouTube en spaar mee: 

https://youtu.be/OwFVsTElMtw  

Voor elke unieke en volledige view via YouTube op 

de video "topprestatie" van Garvo, die een mooi 

beeld geeft van waar Garvo voor staat, spaar je €1. 

De gezamenlijke spaarpot wordt gevuld door 

maximaal €10.000!  

Na afloop van de actieperiode wordt het geld 

verdeeld aan de hand van het aantal stemmen, dus 

like onze Facebookpagina zodat je niets mist van 

deze actie. Meer weten? www.garvo.nl/topprestatie. 

DE WEBSITE 

De website is op de achtergrond vernieuwd naar een 

nieuwe omgeving. Binnenkort kunt u daarvan 

wellicht de eerste verschillen op de website zelf 

gaan zien. We zijn in ieder geval volop bezig om dit 

medium te vernieuwen en aan te passen naar deze 

tijd. Link: www.sabelpootclub.nl  

Hou de website in de gaten voor de shows waar wij 

onze district-ereprijzen uit zullen gaan zetten. Door 

slim in te schrijven bij de tentoonstellingen, kunt u 

extra prijzengeld verdienen! In een volgende 

nieuwsbrief vertellen we u graag meer! 

WIJ WENSEN U  

Verder rest het ons, u allen dan ook een fijn voorjaar 

toe te wensen! Hopelijk kunnen we mooie resultaten 

broeden om ons geliefde ras in stand te houden. 

Aan de vraag naar onze kippen zal het in ieder geval 

niet liggen. Het afgelopen jaar is er enorm veel vraag 

geweest! Mocht u ook mooie dieren hebben gefokt, 

zorg dan dat u op de fokkerslijst op onze site komt te 

staan, dan weten de mensen u als erkend fokker van 

de Nederlandse Sabelpootclub ook te vinden voor 

een verantwoorde aanschaf van onze lieve kipjes. 

Vergeet ze vooral dan niet direct ook even lid te 

maken van onze vereniging. Donateurs zijn natuurlijk 

altijd van harte welkom! 

 

SABELPOOTDAG 

Verder hebben we helaas afgelopen jaar onze 

geliefde Sabelpootdag niet kunnen organiseren door 

de geldende richtlijnen. We zullen hiervoor eenmalig 

voor de verplichte ALV uitwijken naar een 

onlinebijeenkomst. Op die manier kunnen we de 

boekjaren 2019 en 2020 in ieder geval afsluiten en 

kunnen we alle lopende zaken kort doornemen en 

als bestuur verantwoording bij u als leden afdragen 

voor het beleid van de afgelopen tijd! 

Graag treffen we u daar allen online. Verder bekijken 

we de haalbaarheid van de Sabelpootdag later in het 

jaar. De verwachting is in ieder geval dat dit in mei 

helaas nog niet haalbaar is. 

Noteer alvast de datum in uw agenda: 

Maandag 10 mei om 19.30. 

De link krijgt u per mail toegestuurd! 

UITREIKING EREPRIJZEN 

Het afgelopen seizoen is qua tentoonstellingen niet 

door gegaan. Maar natuurlijk hebben we in het 

seizoen 2019-2020 wel behoorlijk wat mooie prijzen 

gewonnen. De uitreiking van de welbekende hoofd-

ereprijzen zullen we op de eerst volgende 

Sabelpootdag doen. Het uitkeren van de gewonnen 

ereprijzen kunt u binnenkort verwachten van onze 

penningmeester!  

BESTUURSKANDIDATEN GEZOCHT 

Op de ALV van 2019 heeft onze bestuurslid Pauline 

Jordens aangegeven dat het secretariaat van onze 

vereniging haar even te veel werd en dat haar 

bestuursfunctie als secretaris beschikbaar kwam. 

Aangezien het bestuurswerk in deze tussentijd wel 

gewoon doorgaat hebben we als bestuur enkele 

taken herverdeeld en heeft onze penningmeesteer 

Bart Compas tijdelijk de functie van secretariaat 

overgenomen.  Aangezien deze combinatie niet 

wenselijk zijn we dus nog steeds op zoek naar een 

bestuursfunctie zijnde het als secretaris danwel 

penningmeester, mocht hiervoor meer interesse zijn.  

Dus wil je graag iets betekenen/verrichten voor de 

Nederlandse Sabelpootclub dan zoeken we jou! 

Mocht je geïnteresseerd zijn of verdere informatie 

willen dan kunt u zich wenden tot een van de 

bestuursleden.  

 

 
SAMENGESTELD DOOR: 

Henkjan Garretsen 

Voorzitter 
 

                Bart Compas 
Secretaris en Penningmeester 

WAT DOEN WIJ ALS BESTUUR? 

Als bestuur van de Nederlandse Sabelpootclub vergaderen we een 
drietal keer per jaar in de kantine van de Garvo te Drempt, waarbij 
de huidige gang van zaken besproken wordt en afspraken worden 
gemaakt voor het komende periode/seizoen. Qua tijd is allemaal 
best te overzien maar het zou mooi als we er een bestuurslid bij 
kunnen krijgen. Het behoort natuurlijk tot de mogelijkheid tot het 
digitaal bijwonen van een bestuursvergadering als hiervoor de 
reisafstand te groot is.  
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