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Resultaten enquête CCE 2020

Beste leden en liefhebbers van de PRE,
Een kleine maand geleden vroegen wij aan jullie
wat jullie mening is over onze Campeonato dit
jaar. Of jullie het zagen zitten om deze te ver-
schuiven naar begin oktober of het liever zien dat
de wedstrijd verplaatst wordt naar volgend jaar.

Hier het resultaat van de enquête:

Zoals jullie kunnen zien, zijn de meningen heel
gelijklopend over de verschillende categorieën
van deelnemers van de enquête, de meerderheid
ziet de Campeonato toch liever doorgaan volgend
jaar in meer veilige omstandigheden. Enkel de
standhouders delen niet geheel die mening, wat
een heel mooi gebaar is van hun gedrevenheid :-)

3e CCE 4 en 5 september 2021

Op basis van deze resultaten en na overleg met
onze collega-organisator ANCCE Bélgica hebben
we dan ook het besluit genomen om de wedstrijd
dit jaar niet meer door te laten gaan, maar te
verplaatsen naar volgend jaar.

Jullie mogen alvast het weekend van 4 & 5 sep-
tember 2021 vrijhouden want wij gaan er dan een
geweldig feest van maken!

De locatie zal nog steeds Rijhal De Damburg te
Bocholt (Belgisch Limburg) zijn.
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Email: info@verenigingspaanspaard.nl

PRE stamboek NL:
www.pre-stamboek.nl

Contact gegevens

Premio de Motivación!

Ben jij na 1 mei online bij de KNHS gestart met
jouw PRE of ga je dit voor 15 juni nog doen? De
Vereniging van het Spaanse paard Nederland stelt
een leuke motivatieprijs beschikbaar.

Elk VSPN lid dat start in de periode 1 mei – 15 juni
2020 en zijn of haar protocol(len) instuurt, ont-
vangt een leuke attentie. En voor degene die in
deze periode bij minimaal twee starts gemiddeld
in % het hoogste scoort (verdeeld over het aantal
starts) staat een interview in het magazine in de
planning. Dus, mail jouw protocollen naar
ketelmir@hotmail.com en je ontvangt binnenkort
een leuke attentie!

Oproep voor (Interim) Bestuurslid

Door persoonlijke omstandigheden zijn wij op
zoek naar een nieuw (evt. interim) bestuurslid dat
de  post media op zich wil nemen.

Ben jij het lid dat affiniteit heeft met (social)
media en wil je het bestuur en daarmee de vereni-
ging komen versterken? Dan zijn we heel blij met
jou!

Je bent dan verantwoordelijk voor de post 'Media'
en brengt samen met het team de Nieuwsbrief en
de Pura Pasión uit, beheert de FB en Instagram
accounts van de vereniging en zorgt samen met
het team voor evt. berichtgeving tijdens evene-
menten.

Wil je meer informatie over inhoud en tijdsbeste-
ding, dan geven we je die graag.
Aanmelden kan via
secretariaat@verenigingspaanspaard.nl of, als je
al bestuurs- of commissieleden kent, bel of app
dat je geïnteresseerd bent!

We zien je aanmelding heel graag tegemoet!

Het bestuur

FACEBOOK en INSTAGRAM

LIKE ons op Facebook!
www.facebook.com/vvhspn

www.instagram.com/verenigingspaanspaard

Gezamenlijk magazine Mosquero-Pura Pasion

Ondanks het feit dat de Campeonato dit jaar niet
zal doorgaan, gaan we toch een gezamenlijke
editie van de Mosquero-Pura Pasion uitbrengen
samen met onze Belgische collega's van ANCCE
Bélgica. Heb je interesse om hiervoor een artikel
te schrijven, of wil je graag een advertentie plaat-
sen? Laat het ons weten! De sluitingsdatum van
aanlevering is 15 juli 2020.

Voor meer informatie en opgave:
media@verenigingspaanspaard.nl
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