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De lezingen gaan over de volgende zaken: 

1. De negatieve gevolgen van het huidige projectplan Fairfok voor de Nederlandse 

rashondenfokkerij (en de relatie met Besluit houders van dieren wordt hierin kort 

meegenomen); 

2. Een toelichting op het agendaverzoek over het projectplan Fairfok van de 

Nederlandse Boxer Club aan de Raad van Beheer  voor de Algemene 

Ledenvergadering van juni a.s.  

De lezingen zijn bedoeld voor alle belanghebbenden in de rashondenfokkerij.  

De lezing duurt, zonder vragen en discussie, circa 1,5 tot 2 uur. De duur hangt mede af van 

de hoeveelheid vragen en de omvang van de discussie. Dit kan dus uitlopen. 

Entree is gratis, echter alle consumpties zijn voor eigen rekening, inclusief koffie en thee. 

Meldt u zich svp aan via kernteamfairfok@gmail.com onder vermelding van datum en aantal 

personen. Het kan namelijk zijn dat we bij veel animo een inschrijfstop voor een bepaalde 

datum moeten invoeren of andersom bij zeer weinig animo dat we een datum helaas moeten 

schrappen. In beide gevallen moeten we u kunnen bereiken, in uw eigen belang. 

Deze lijst is nog onvolledig, een aantal data en locaties missen hier nog op. Houdt u svp de 

update van deze lijst in de gaten (zie datum bovenaan)! 

Als op een bepaalde locatie de animo erg groot blijkt te zijn, zullen we op deze locatie een 

extra vervolglezing inplannen. Dit wordt nog nader bepaald. 

Mocht u een mooie locatie voor een lezing (zonder zaalhuur) weten bij u in de regio, meldt u 

dat dan svp aan ons via ons mailadres kernteamfairfok@gmail.com.  

Naast deze lezingen voor alle belanghebbenden verzorgen wij tevens lezingen in de 

rasgroepvergaderingen en rayonvergaderingen. Hiervoor zijn al diverse lezingen ingepland. 

Deze staan niet in deze lijst vermeld. Benader hiervoor uw rasgroep- of rayonsecretaris. 
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Onze geplande lezingen  op volgorde van datum (aanmelden via 

kernteamfairfok@gmail.com): 

Datum Tijdstip Naam locatie Adresgegevens 
locatie 

14 maart 2015 15.00 – 18.00 uur Showdog Centre Zwolle Hermelenweg 160 
8028 PL  Zwolle 

21 maart 2015 14.00 – 17.00 uur Boxer Kringgroep 
Rotterdam-Zuid 

Kalverpad, ter 
hoogte van 
Charloisse Lagedijk 
607 te Rotterdam-
Zuid. 

24 maart 2015 19.00 – 21.30 uur KV Waalwijk Baan 19 (tegenover 
nr. 30) 5171 NC  
Kaatsheuvel 

27 maart 2015 19.30 – 22.00 uur Boxer Kringgroep 
Wognum 

Kleine Zomerdijk 
5A (navigatie 
intypen 
huisnummer 7) 
1687 PA Wognum 

30 maart 2015 19.30 – 22.00 uur Kynologisch Kennis-
Centrum KynoSpirit 
Sebaldeburen 

Provincialeweg 41 
9862 PB  
Sebaldeburen  

n.t.b. n.t.b. Nog enkele nader te 
bepalen 
boxerkringgroepgebouwen 
in Nederland 

n.t.b. 

 


