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CORONA VOORBIJ? OORLOG?
Kunnen we het zeggen? Is het dan werkelijk zo ver?
Wat hadden we deze vragen graag willen stellen over
het 2e deel van deze titel. Is de oorlog al voorbij? Want
waar er twee vechten hebben er twee schuld is ons
altijd geleerd. En bij een oorlog zijn er alleen maar
verliezers. Hebben we er dan helemaal niets van
geleerd? Wij als leden van de Sabelpootclub kunnen
in ieder geval voorzichtig weer nieuwe plannen maken
voor het nieuwe jaar. We hopen dan ook dat verder
leed ons bespaard blijft, zodat we ons kunnen gaan
focussen op nieuwe mooie activiteiten en shows.
Voor komend jaar staat er in ieder geval alweer een
mooie Sabelpootdag in de planning op 22 mei.
Hieronder is daar meer over te vinden. Daarnaast
verandert er in een rap tempo van alles omtrent onze
shows. De vogelgriep vraagt van de KLN (Kleindier
Liefhebbers Nederland) om in een rap tempo na te
denken over de manier en tijdsplanning van de shows
in ons land. Zo is de toewijzing van de bondshow voor
dit jaar anders dan gepland en staat een gezamenlijke
jongdierendag in de planning met alle leden van de

NHC (Nederlandse Hoender Club). Kortom er
verandert veel, we proberen jullie zo veel mogelijk op
de hoogte te brengen, maar dat zal niet allemaal via
deze nieuwsbrief kunnen. Hou daarvoor vooral de site
van de KLN en de NHC in de gaten.
Velen van jullie hebben inmiddels al de eerste kuikens
die uit het ei zijn gekropen. Ook dat gaat de komende
jaren weer een belangrijk punt worden. Want wanneer
de tentoonstellingen allemaal 2 maanden vervroegd
worden, dan zou je dus ook theoretisch 2 maanden
eerder kuikens moeten hebben. Dat is vaak niet te
realiseren, maar wel zeker een punt van aandacht!
Voor u ligt in ieder geval een nieuwe nieuwsbrief van
onze club, met daarin het laatste nieuws van onze
vereniging. We doen in ieder geval een dringend
beroep aan de leden om ons bestuur weer aan te
vullen. Met vele handen maken we immers licht werk!
We wensen jullie in ieder geval veel plezier met het
lezen!
Henkjan Garretsen – Voorzitter

Sabelpootdag 22 mei 2022
Na twee jaar afwezigheid staat voor dit jaar toch
eindelijk weer onze jaarlijkse Sabelpootdag op de
agenda. Waar we vorig jaar digitaal bijeenkwamen,
hopen we elkaar dit jaar weer fysiek te mogen
ontmoeten. De Sabelpootdag zal dit jaar gehouden
worden op zondag 22 mei. Locatie van samenkomst is
dit jaar bij de Fam. Woolschot. Adres: Zelhemseweg
21 te Doetinchem
Mocht het zo zijn dat de weersverwachting dermate
slecht zijn, hebben we de mogelijkheid tot uitwijken
naar de Garvo te Drempt. Dit zullen we u in de week
voorafgaand aan de Sabelpootdag per mail laten
weten.
PROGRAMMA

09:45 Inloop
10:00 Opening
10:15 Start algemene ledenvergadering
/Partnerprogramma
12:30 Lunch
13:00 Dierbespreking door keurmeester R. Siemes
15:00 Loterij
15:30 Einde
Voor de aanwezige partners zal er deze dag wederom
een parallel programma georganiseerd worden.
Als middagprogramma hebben we keurmeester
Ronnie Siemes bereid gevonden, toelichting te geven
over typische raskenmerken en zullen enkele
meegebrachte dieren besproken/beoordeeld worden.
Hiervoor kunt u dieren meenemen naar de
Sabelpootdag. Dit is een echte aanrader. Het hoeven
geen perfecte dieren te zijn. Juist dieren waar
verbeterpunten aan zitten, zijn juist interessant om te
bespreken.
We vragen een kleine persoonlijke bijdrage voor deze
dag van 12,50 euro per persoon voor de lunch en
eventuele andere kosten die we moeten maken voor
deze dag. De overige kosten zullen betaald worden uit
de clubkas.
Een ander deel om de bijdrage uit de clubkas te
drukken is de loterij. Hiervoor mogen we al jaren
rekenen op veel leden die een klein presentje
inbrengen bij de verloting. Heeft u een leuk pakket of
een mooi artikel wie u wilt inbrengen in deze verloting?

Neem deze dan vooral mee! Samen kunnen we er dan
weer een mooie verloting van maken!
Heeft u een leuke locatie tot uw beschikking? Of weet
u een gebouw of locatie in de buurt? Laat het ons dan
vooral tijdens de ALV weten, het is altijd leuk om bij
leden in de tuin te kijken en dan is het leuk als we dat
zo veel mogelijk bij wisselende plekken te doen.
De benodigde stukken voor de ALV zullen per mail aan
u worden verspreid. Uiterlijk een week voorafgaand
aan de Sabelpootdag.

Leidraad dierenwelzijn
Op de ALV van Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN)
te Putten, is de welzijnsleidraad: Het houden en
fokken van rashoenders, dwergrashoenders en
serema's gepresenteerd. Deze leidraad is opgesteld
door de commissie Dierenwelzijn & Wetgeving in
opdracht van het hoofdbestuur van KLN. De
conceptversie is door de Diertechnische Raad en de
Standaard-Commissie besproken en van input
voorzien, en vervolgens in de Algemene
Ledenvergadering vastgesteld. In deze leidraad wordt
uiteengezet welke voorwaarden gelden voor het
diervriendelijk
houden
van
hoenders.
In de georganiseerde kleindieren-liefhebberij houden
liefhebbers hoenders en fokken ze daarmee. Dat doen
ze om de grote variëteit aan rassen en kleurslagen in
stand te houden of uit te breiden. Hierbij spelen
keuringen en tentoonstellingen een belangrijke rol.
Daar zit een wedstrijdelement aan: wie fokt het dier dat
het beste aan de ras standaard voldoet? Aangezien
de hobby door hoenderliefhebbers wordt bedreven,
kan aangenomen worden dat de beoefenaren ervan
goed voor hun dieren willen zorgen en daar ook plezier
aan beleven. Maar bij het houden van levende dieren
bestaat altijd het risico dat door onwetendheid,
onkunde, onoplettendheid of overmatige competitie
het welzijn van de dieren toch in het gedrang komt.
Met dit als achtergrond heeft de KLN een leidraad
laten opstellen waarvan hieronder een korte
samenvatting. Bent u benieuwd of geïnteresseerd
hierin? Op onze website is een linkje beschikbaar naar
de volledige leidraad.
Deze leidraad wordt binnen KLN gehanteerd; het
houden van hoenders is hiermee aan voorwaarden
gebonden. Voor het behouden en veiligstellen van de

genetische eigenschappen is men gehouden om
alleen met dieren te fokken die gezond en vitaal zijn
en ook de kwaliteit bezitten om de instandhouding
(conservatie) van de verschillende rassen te
waarborgen. Een belangrijke rol speelt daarbij een
goede verzorgingstoestand die alleen door een
diervriendelijke en bij de diersoort passende manier
van houden te bereiken is. Het uitgangspunt is dat
gezondheid vóór schoonheid gaat. Plaatselijke
verenigingen en speciaalclubs kunnen adviseren over
naleven van deze door KLN vastgestelde leidraad,
waarbij recht gedaan wordt aan het welzijn van de
hoenders en alle door de overheid uitgevaardigde
regels.

Bestuur
Al drie jaar zijn we op zoek
naar een secretaris voor
onze vereniging. Enkele
oproepen zijn daarvoor al
gedaan. Inmiddels heeft
Bart Compas deze taken
voor
zijn
rekening
genomen en heeft dit naar eer en geweten proberen
te doen. Echter heeft Bart ook aangegeven dat deze
dubbele functie hem inmiddels te veel wordt.
Daarvoor doen we een dringend verzoek aan de leden
om ons te helpen naar een passende invulling van
onze vacature voor secretaris. Op deze manier is het
voor Bart in ieder geval voor de toekomst niet vol te
houden.
De standaard taken als secretaris zoals het ontvangen
van de ingekomen stukken en de ledenadministratie
vragen zo'n 3 tot 4 uur per maand. 1x per 3 maanden
vergaderen we als bestuur. Hier worden van tevoren
door de secretaris de agenda opgesteld en verdeeld
en maakt de secretaris correcte notulen van de
vergadering. Dit neemt ongeveer 3 uur per 3 maanden
in beslag. Werken met de computer is wel een
vereiste.
Mocht u deze tijd beschikbaar hebben en graag voor
de sabelpootclub een stapje extra willen doen? Geef u
dan op via het contactformulier van de website of
voorafgaand aan de jaarvergadering op de
sabelpootdag.

TERUGLOPENDE LEDENAANTALLEN?
Zoals we al een aantal jaren merken is het lastig om
nieuwe leden te werven. Toch slagen we hier als
Sabelpootclub goed in om nieuwe leden toe te kunnen
voegen aan ons ledenbestand. Hier hebben we de
laatste ALV ook al samen over gesproken. Samen
maken we de vereniging en samen houden we onze
geliefde Sabelpootkrielen in stand.
Helaas vallen er op dit moment meer leden af dan dat
erbij komen. Dit zijn verschillende uiteenlopende
redenen. Hoofdzakelijk is het op hoge leeftijd raken
van de leden een reden of het stoppen met de hobby.
Hierbij dan ook een oproep om bij de verkoop van
dieren, de mensen ook de Sabelpootclub onder de
aandacht te blijven brengen. Vaak zijn het op dat
moment potentiële leden die juist ook wat hebben aan
onze rasbrochure en het lidmaatschap voor slechts 18
euro per jaar. Eenmalige bijdrage van 10 euro voor
nieuwe leden is hoofdzakelijk om de rasbrochure bij de
nieuwe leden thuis te krijgen.
Bij deze ook een bedankje voor iedereen die dit jaar
zijn contributie heeft overgemaakt. Dit maakt het werk
voor de penningmeester gemakkelijk. Het versturen
van de betalingsherinneringen vergt vaak een hoop
tijd.

De overige bestuursleden zitten nog niet aan hun
wettelijke termijn van 3 jaar en zullen dus dit jaar
verder niet aftredend en of herkiesbaar zijn. Dit geheel
volgens het roulatieschema. (Dit jaar zou de secretaris
verkiesbaar zijn)
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