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Waarheen met de WvCNL?
Dat was een agendapunt op de laatste algemene ledenvergadering. Het bestuur heeft beloofd de leden op de hoogte
te houden. Ondanks dat er nog niets concreets te melden is willen we als bestuur jullie toch laten weten wat de stand
van zaken is.
De zoektocht

Terreingesteldheid ijsbaan Leek

We zijn nog steeds op zoek naar een geschikt terrein
om ons als coursingvereniging definitief te vestigen. Op
de vergadering is een aantal mogelijke locaties
genoemd. Hoe het staat met de vorderingen voor wat
betreft die locaties en andere locaties die we in
onderzoek hebben volgt hieronder.

Wie op de ledenvergadering was heeft het kunnen
zien. De ijsbaan in Leek is nog veel te nat om een
verantwoord coursingparcours op te kunnen uitzetten.
Naast het gemeentebesluit om geen ontheffing voor
het kamperen te verlenen dus een extra reden om de
Pinkstercoursing op een andere locatie te organiseren.
Vandaar dat we voor de Pinkstercoursing zijn
uitgeweken
naar
Oude
Pekela.
Onze
coursingmaterialen blijven daarna nog een poosje in
Oude Pekela, omdat wij voor de PWRC de Bas Meis
Coursing op 4 juni technisch uitvoeren en ook
medewerking verlenen aan de Dag van de Hond bij de
PWRC op 21 mei. De tweede training van de WvCNL op
22 mei is daarom ook verlegd naar Oude Pekela. De
activiteitenagenda op onze website is altijd helemaal
bijgewerkt.

1. IJsbaan Vlagtwedde. Deze locatie is afgevallen om
diverse redenen. Een van de redenen is dat het
terrein ’s zomers na een fikse regenbui onder
water staat.
2. Diverse terreinen in gemeente Emmen. De meeste
aangeboden terreinen zijn te klein, maar er is nog
een terrein in onderzoek.
3. Diverse terreinen in gemeente Assen. Hier wordt
nog onderzoek naar gedaan.
4. Een terrein in Eext. Hier wordt nog onderzoek naar
gedaan.
Weten jullie nog een mogelijk geschikt terrein? Kijk dan
op de pagina met de wensen voor een terrein. Alleen
voor leden, dus even inloggen!

In onze groep op Facebook zijn dit weekend foto’s
geplaatst waarop te zien is dat er nog steeds veel water
staat. Op 26 juni staat de derde training gepland. We
zullen zien of die gewoon in Leek kan worden
gehouden. Uiteraard laten we dat vroegtijdig weten.

Ideeën, reacties, suggesties? Laat het ons weten. Adressen op de infopagina.
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