31-12-2014
Beste hondenvrienden,
Deze week was het in het nieuws: President Hollande van Frankrijk heeft volgens de krant Le Figaro een hond als
kerstgeschenk gekregen van de federatie van Franse veteranen in de Canadese stad Monreal. De labrador is 2,5
maand oud. "Deze hond krijgen betekent dat de continuïteit van de staat en van de functie van president is
verzekerd'', zei een medewerker van Hollande.
Zo ziet u maar: Dieren (en voor MHSVérs Honden in het bijzonder) zijn belangrijk tot op de hoogste niveaus. Maar
dat wist u natuurlijk allang. Een hond is een vriend voor het leven, geeft plezier, vertrouwen en liefde. Bij MHSV
proberen onze vrijwilligers samen met u om dat plezier en vertrouwen zoveel mogelijk in goede banen te leiden.
Te beginnen als onze viervoeters nog maar onschuldige puppy’s zijn. In 2015 staan wij weer voor u klaar! Ik hoop
voor onze vrienden dat de jaarwisseling zonder al te veel vuurwerkstress zal verlopen!
Een fijne jaarwisseling en we zien u graag op onze nieuwjaarreceptie op 11 januari!
Met vriendelijke groet,
Jan-Willem Schipper
Voorzitter MHSV

Vrijwilligersavond;
Geen vereniging zonder vrijwilligers. Ook in het afgelopen jaar zijn vele vrijwilligers
actief geweest binnen onze vereniging. Als blijk van waardering is op 14 november een
avond georganiseerd voor vrijwilligers en partners. Locatie was een tema-avond in ’t
Tunneke in Schijndel. Een gezellige avond en vervoer was uiteraard geregeld.
Behendigheid;
Na overleg met bestuur en instructeurs behendigheid, is besloten dat Ewoud Hoek de vacante functie coordinator
behendigheid op zich neemt. Tevens neemt Ewoud tussentijds plaats in het bestuur namens de beheidigheid. Het
wedstrijdsecretariaat wordt uitgevoerd door Judith Bakker en Karin Oortwijn.
Opleiding instructeurs;
Ook in de afgelopen periode zijn weer een aantal van onze instructeurs in de schoolbanken
geklommen of hebben menig leerzaam uurtje in weer en wind doorgebracht met hun hond om nog
meer vaardigheden onder de knie te krijgen. Onlangs behaalde Caty Hoek haar eerste module
gedragsbegeleiding bij Martin Gaus Academie.
Allen bedankt voor de inspanning die nog komen gaat, Caty gefeliciteerd met het behalen van de
module.
Flyers;
In de afgelopen periode zijn 2 flyers ontworpen met relevante informatie voor trainende leden en
belangstellenden voor onze vereniging. De flyers zijn begin 2015 beschikbaar.

Club van 10;
Sinds enige jaren organiseert MHSV de “Club van 10”.Veel mensen hebben een bordje gehuurd voor de periode
van 12 maanden. U steunt hiermee de vereniging. De huurperiode “2014” is bijna verstreken en wij willen
iedereen ook in 2015 verzoeken de naam van zijn/haar hond(en) op een bordje te laten zetten. De opbrengst van
de actie wordt net als in 2012 en 2013, gereserveerd voor de aanschaf van een (kooi)maaier.
Meer informatie is vermeld op onze site www.mhsv.info of (klik hier)
Hervatting trainingen;
Na een korte vakantie gaan alle trainingen weer van start met ingang van maandag, 5 januari 2015
Nieuwjaarsreceptie;
Graag nodigen wij u uit voor onze nieuwjaarsreceptie op zondag, 11 januari 2015, om 15.30 uur in ons
clubgebouw in Eck en Wiel.

Heeft u onze facebook pagina wel eens bezocht ??

Meer weten over onze vereniging;

