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Hallo allemaal,
Voor je zie je nu de nieuwe nieuwsbrief. Qua opzet is deze anders dan dat jullie gewend zijn.
De versie die je nu ziet heeft als mogelijkheid, dat deze altijd terug te vinden is op de website.
Onder het knopje “LEDENPAGINA” vind je vanaf nu ook het knopje “NIEUWSBRIEVEN”.
Daar gaan jullie in de toekomst de nieuwsbrieven terug vinden. De oude versies komen daar ook
onder te staan in deze nieuwe layout.

Wat gaat 2019 ons brengen
2019 wordt voor de NDDB een jaar om trots op te zijn. Wij
bestaan immer dit jaar 10 jaar.
Reserveer hiervoor alvast de volgende datum:

7 juni 2019
Let op, er stond eerst een andere datum vermeld in de kalender
Laten we proosten op een goed en gezond 2019 met heel, heel veel dansplezier.

Kalender 2019
Tot nu toe staan de volgende activiteiten en wedstrijden op de kalender:
10 feb
17 mrt
10 apr
2 mei
3 -5 mei
7 jun
22 jun
23 jun
31 aug
01 sep

Valentijnswedstrijd in Ruinerwold
Selectiewedstrijd in Amstelveen
Selectiewedstrijd in Bant
Workshop van ??? (verrassing) Meer informatie volgt zodra alles rond is.
Animal Event in Beekse Bergen, incl stand van de NDDB
Tijdens dit weekend een talentenjacht voor honden. Meer informatie volgt
NDDB viert 10 jarig bestaan
Weekendwedstrijd in Valkenswaard (dag 1)
Weekendwedstrijd in Valkenswaard (dag 2)
Nederlands Kampioenschap 2019 (dag 1) (Selectiewedstrijd)
Nederlands Kampioenschap 2019 (dag 2) (bekendmaking NK 2019)

Algemene Leden Vergadering
De datum van de Algemene Leden Vergadering is bekend.
Deze gaat plaatsvinden op: 23 maart om 10.00 uur bij Dogmania te Bant
I.v.m. het vroegtijdig stoppen van Esther Wijma als penningmeester en m.i.v. de ALV zal ook
Thea Darwinkel stoppen als secretaris, zijn wij op zoek naar een kandidaten voor deze functies.
Je kan je aanmelden door een mail te sturen naar contact@nddb.nl
Je kan hier ook desgewenst eerst informatie opvragen, wat de functie inhoudt.

Muziek voor de wedstrijden
Als wedstrijdloper ben jij zelf verantwoordelijk voor het
inzenden van je muziek. De organisatoren stellen vaak een
datum dat men 2 weken voor de wedstrijd de muziek dient
te mailen naar de organisatie.
Deze luisteren en controleren de muziek, of deze in het
geheel is aangekomen en of de muzieklengte juist is voor
de klasse waarop je hebt aangemeld.
De wedstrijdorganisatoren vinden het fijn als de muziek op
tijd binnen is, zodat zij hun werk kunnen doen.

