
Beste leden, 

Onze jonge honden-en veteranendag werd dit jaar op 23 Oktober gehouden op de Hellewel te Bonheiden. Er
waren 29 ingeschreven Fransoosjes en de keurmeester was Dhr. Gustaaf Van Den Bosch. Er was voor ieder
ingeschreven hondje een mooi aandenken voorzien en van onze sponsor Energique kreeg ieder Bulletje een
lekkere en gezonde vleesmaaltijd. 29 Franse Bulldoggen op een jonge honden-en veteranendag is een heel
mooi aantal,op sommige CAC shows wordt dit aantal niet eens gehaald en daar zijn we uiteraard dik tevreden
mee !! 

Het was de eerste maal dat Dhr.Van Den Bosch Franse Bulldoggen keurde en hij nam de tijd om alle hondjes
goed te bekijken. Ieder Bulletje kreeg een uitgebreid keurverslag. 
Rond 12.00 uur was er weer een mobiele frituur aanwezig en daar werd gretig gebruik van gemaakt. We hebben
het ons goed laten smaken !! Na de lunch werden de keuringen hervat. 



De keurmeester vond de beste van de dag de reu Linus d'Al Manie French Bouly. U kunt alle uitslagen en
foto's  terug vinden op de clubwebsite waarvoor  weer  onze hartelijke  dank uitgaat  aan onze webmaster  en
fotograaf Dhr.  Hans Meessens. Ook willen we de dames  Indra Vidts en  Tania d'Haeyer bedanken voor de
bediening  aan  de  toog.  Hier  onder  vindt  u  nog  een  aantal  sfeer  foto's  van  onze   jonge  honden-en
veteranendag.

U heeft in de vorige nieuwsbrief al een uitnodiging gehad voor onze ledenvergadering. Dit is veranderd in een
Buitengewone Algemene Ledenvergadering en  de  datum is  08-01-17.  Het  wordt  gehouden  in  het  lokaal
tegenover zaal De Moffel te Lommel en begint om 14.00 uur Het is in het belang van onze club dat u aanwezig
bent omdat er een aantal wijzigingen bekrachtigt moeten worden in onze erecode , verkoopcontract , statuten
etc. Na de vergadering is de huldiging van de winnaars van de superprestige ( u kunt uw formulier nog deze
maand insturen naar onze secretaris Freddy Vidts) en daarna is de Nieuwjaarsreceptie, uiteraard met een hapje
en een  drankje.  U  kunt  op onze  website  ook al  de  datums en gevraagde keurmeesters  vinden  voor  onze
Clubmatch met CAC en de jonge honden-en veteranendag voor 2017.

In  bijlage  vindt  u  een  formulier  voor  het  lidgeld en  ook  informatie  om  op  onze  clubwebsite  d.m.v.  een
“slideshow” te adverteren.  Mag ik u vragen om het lidgeld te betalen uiterlijk op onze Buitengewone Algemene
Ledenvergadering of indien u niet aanwezig kunt zijn het over te maken op ons rekeningnummer : 
BE32 3400 2879 5702   BIC : BBRUBEBB 

LIDGELD 2017 –  ADVERTEREN 

http://www.belgianfrenchbulldogclub.be/lidgelden.html


Het  ganse bestuur  wenst  u  en uw familie  en uiteraard  uw trouwe viervoeter  hele  fijne Kerstdagen en de
allerbeste wensen voor het nieuwe jaar 2017 en we hopen u weer te mogen begroeten op 08-01-17 in Lommel
op onze Buitengewone Algemene Ledenvergadering !!

Namens het bestuur van de K.B.K.F.B. 
Elly Dillen Flik 

__________________________________________________________


