
Geachte heer/mevrouw, 

Naar aanleiding van het volgende bericht stuur ik u hierbij deze mail:

JongKFPS opgericht

Op 4 december jongstleden is in Ermelo het JongKFPS opgericht. Deze 
vereniging heeft als doelstellingen het enthousiasmeren van jongeren voor 
de Friezenfokkerij en het bevorderen van de doorstroom van jongeren naar 
diverse raden en commissies binnen het KFPS. Het oprichtingsbestuur 
bestaat uit vijf enthousiaste Friezenliefhebbers: 
·         Daniëlle van Vliet uit Leiden (voorzitter)
·         Wendy van der Veen uit Rottevalle (secretaris) 
·         Herman Matthijssen uit Hoeven (penningmeester)
·         Emilie-Julie Bos uit Wageningen (PR & communicatie)
·         Sabien Zwaga uit Nieuwleusen (adviserend lid)

 JongKFPS organiseert in 2010 een aantal interessante sport- en 
fokkerijactiviteiten speciaal voor de jongere Friezenliefhebbers. De eerste 
activiteit is in voorbereiding. Binnenkort volgt meer informatie op de website 
van het KFPS.

Ben jij tussen de 16 en 35 jaar en vind je het leuk om samen met 
leeftijdsgenoten je kennis van fokkerij en sport uit te breiden? 

Bezoek dan de KFPS-stand op de Hengstenkeuring op 7, 8 en 9 januari en 
word lid van het JongKFPS. Aanmelden kan per email: jongkfps@fps-
studbook.com.

Om JongKFPS zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen onder de 
jongere Friezenliefhebbers, willen wij dit bericht graag zoveel mogelijk in 
beeld brengen bij alle fokverenigingen, in heel Nederland. Op deze manier 
hopen wij zoveel mogelijk toekomstige JongKFPS leden te kunnen werven. 

Ons verzoek is dan ook, om bovenstaand bericht, de activiteiten van 
JongKFPS en in de toekomst ook informatie omtrent de 
beoordelingscompetitie op jullie website en/of in jullie verenigingsblad te 
mogen plaatsen. 

Graag hoor ik van u of wij op uw medewerking kunnen rekenen. Mocht u 
vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
De contactpersoon voor uw fokvereniging is: Wendy van der Veen 
(wvanderveen@live.nl).

In afwachting van uw antwoord.

Met vriendelijke groet, namens het gehele bestuur,
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Wendy van der Veen
Secretaris JongKFPS


