Windhondenvereniging “Coursing Nienoord Leek”
Voorheen W.R.V. Martinistad/Nienoord
Opgericht anno 1955
Sinds 1980 Coursing bij WvCNL

Nieuwsbrief 4

7 juli 2016

Waarheen met de WvCNL?
Dat was een agendapunt op de laatste algemene ledenvergadering. Het bestuur heeft beloofd de leden op de
hoogte te houden. Omdat er weer wat te melden is volgt deze nieuwsbrief kort op de vorige.
Besluit Gemeente Leek
We hebben van de gemeente Leek nog geen
ontvangstbevestiging van ons bezwaarschrift
ontvangen. Als dit niet in de loop van deze week
komt zullen we hierover aan de bel trekken bij de
gemeente.
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd,
hebben we als bestuur van de WvCNL de leden van
de gemeenteraad van Leek benaderd. We hebben
ze individueel een brief gestuurd met daarin de
‘noodkreet’ van de WvCNL en het verzoek om te
proberen B&W op andere gedachten te brengen.
De brief staat met alle andere documenten op een
pagina op het ledengedeelte van de website.
We hebben ook een aantal regionale media
benaderd. Om te beginnen het Dagblad van het
Noorden. Er is contact geweest met een journalist.
Deze heeft ook wederhoor toegepast bij de
gemeente Leek. Daarbij heeft hij opvallende
uitspraken uit de mond van de burgemeester
opgetekend. De planning is dat er op donderdag 7
of vrijdag 8 juli over wordt gepubliceerd.
Op woensdagavond 6 juli hebben we RTV Noord,
RTV Drenthe en Hart van Nederland benaderd. Of

en hoe die het oppakken is nog niet bekend. We
hebben ze uitgenodigd om bij het Summer Event te
komen kijken en dan aandacht te besteden aan het
feit dat de gemeente Leek de WvCNL na ruim 50
jaar wegjaagt uit Leek.
We willen jullie als leden vragen om met velen
aanwezig te zijn op het Summer Event.
We houden de leden de komende dagen op de
hoogte houden van de ontwikkelingen. Als er
media aanwezig zijn op het Summer Event laten we
dat uiteraard weten.
Training 10 juli
Op 10 juli is er weer een reguliere training. Graag
vooraf aanmelden via het formulier op de website.
Summer Event 2016
Op zaterdag 16 juli staat het Summer Event op de
agenda. Dit is een activiteit ter vervanging van de
Sterrendag. Dit evenement gaat zeker door,
omdat er nu al 55 deelnemende honden zijn.
Aanmelden voor deze gezellige dag kan nog tot en
met zondag 10 juli.
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