
 

 

 

 
Wij zijn op zoek naar … u! 

 

Op onze website staat de volgende tekst: 

‘Onze vereniging is opgericht in 1976 in de Ierse Pub “The Dirty Nelly” in Delft. De erkenning door de 
Raad van Beheer volgde in 1977. De doelstelling van onze vereniging is en blijft de instandhouding en 
verbetering van de Irish Soft Coated Wheaten Terrier, waarbij de gezondheid en het welzijn van de 
Wheaten onze grote aandacht heeft. 

Wij trachten dit te bereiken door het houden van vergaderingen en het organiseren van lezingen, ras-
examens, Jonge Hondendagen en een Kampioenschapsclubmatch. Ook geven wij voorlichting over de 
aankoop, het houden, het fokken en het opvoeden van de Wheaten. 

Onze gezondheidscommissie stelt plannen op ter bestrijding van erfelijke gebreken binnen ons ras en 
treft maatregelen om die plannen ook daadwerkelijk uit te voeren. De samenwerking met onze fokkers 
is daarbij van groot belang.’ 

Als u bovenstaande tekst leest, dan kunt u zich voorstellen dat onze rasvereniging niet zonder 
vrijwilligers kan. Aangezien een aantal mensen binnen onze vereniging heeft besloten het stokje over te 
dragen, zijn wij op zoek naar …. u! Het gaat om leden die de volgende functies willen uitvoeren: 

- Voorzitter 

- Algemeen Bestuurslid met als hoofdtaak redactielid van onze nieuwsbrief Swheat’s Nieuws 

- Algemeen Bestuurslid met als hoofdtaak het organiseren van diverse activiteiten 

Verder zijn wij op zoek naar enthousiaste Wheateneigenaren die willen assisteren bij diverse activiteiten 
die door ons georganiseerd worden. U kunt daarbij denken aan de Kampioenschapsclubmatch, de Jonge 
Hondendag, wandelingen en een familiedag. Hand- en spandiensten dus. 

Beste Wheatenliefhebbers, een (ras)vereniging kan niet zonder vrijwilligers. De nood is hoog. Er zijn 
rasverenigingen die simpelweg ontbonden zijn omdat er niemand meer bereid was om te helpen. U laat 
het toch niet zover komen? Ook al heeft u maar af en toe tijd, alle hulp is welkom! 

U kunt zich aanmelden bij onze secretaris Claudia Crezée via secr@wheaten.nl  
Uiteraard kunt u bij haar ook eerst meer informatie opvragen. 

Twijfel niet langer, maar zet de stap om ons te komen helpen, wij hebben u nodig! 

Het Bestuur van “De Wheatens” 


