
 
        

 

Beste fokkers van Commedia en de Shih Tzu Club Nederland, 

 

Zoals jullie weten hebben onze beide rasverenigingen besloten om verder te overleggen met 
de Raad van Beheer om zo snel mogelijk te komen tot rasspecifieke convenanten. De route 
naar deze convenanten is vastgelegd in een 10-stappen plan. Op basis van de rasspecifieke 
convenanten kunnen straks aan pups, waarvan de ouderdieren aan het convenant voldoen, 
stambomen worden verstrekt.  

We begrijpen dat er met de uiteenlopende uitingen op social media veel onduidelijkheid is 
ontstaan. Wat moet je als fokker nog geloven …. 

Om jullie als fokkers mee te nemen in het proces en jullie te betrekken bij de 
totstandkoming van de rasspecifieke convenanten, nodigen we jullie graag uit voor een 
speciale fokkersbijeenkomst. 

Deze fokkersbijeenkomst is bedoeld voor fokkers van de beide rasverenigingen om 
informatie te delen en vragen te beantwoorden. 

Graag nodigen we jullie uit voor de bijeenkomst die gehouden wordt op: 

Woensdag 16 september 
Aanvang 19.30 uur 
Schimmel 1885 
Stationsweg Oost 243, 3931 EP Woudenberg 

 

De agenda is als volgt: 

1. Inleiding en een korte situatieschets 

2. Uitleg van het 10-stappenplan 

3. Voortgang en acties van het 10-stappenplan 

4. Vragen 

5. Afsluiting 

 

 

 



 
 

 

We zullen ruim de tijd nemen om alle vragen te beantwoorden. Mochten jullie al vragen 
hebben, stuur ze ons dan vooraf alvast toe. Dat geeft ons de tijd om deze goed voor te 
bereiden en op de avond zelf te kunnen beantwoorden. 

Gelet op de grote belangen voor onze rassen en onze verenigingen hopen we jullie daar 
allemaal te ontmoeten. Vanwege de Corona-maatregelen is aanmelding van te voren 
verplicht, omdat we dan de zaal kunnen afstemmen op het aantal te verwachten personen. 

De avond is alleen bedoeld voor de fokkers van de beide rasverenigingen en je kunt je 
opgeven via het secretariaat van je eigen rasvereniging. 

 

Graag tot ziens op 16 september! 

 

Bestuur Commedia 

 

Bestuur Shih Tzu Club Nederland 

 

Portefeuillehouder Fokkerij & Gezondheid Raad van Beheer 


