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PRESENTATIE: DE TOEKOMST VAN ONZE SECTOR
Voor aangesloten leden en fokkers – Dinsdag 30 oktober 2012

De maatschappelijke druk op onze sector, de rashondenfokkerij, neemt sterk toe. De afgelopen jaren
is er stevige kritiek geweest vanuit de media, de maatschappij en de politiek. Op onze Algemene Vergadering van 24 mei jongstleden hebben we een aantal belangrijke veranderingen ingevoerd, maar
zijn die voldoende om het tij te keren?

Om op deze en andere vragen een antwoord te geven, heeft het
en opinieleider Maurice de Hond gevraagd een uitgebreid onder-
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leden en met name ook de individuele fokkers in de gelegenheid
stellen deze presentatie bij te wonen.
Tijdens de presentatie zal Kay van de Linde de uitkomsten presenteren en met ons allen in gesprek gaan over de mogelijke gevolgen.
Als onderdeel van dit onderzoek heeft Maurice de Hond een opinieonderzoek uitgevoerd onder alle Nederlanders over de hondenfokkerij, wat hij voor ons op dinsdag 30 oktober zal presenteren.
Maurice de Hond zal ook zijn befaamde “InfoToto” houden: alle
aanwezigen mogen proberen te voorspellen hoe Nederland denkt
over een aantal belangrijke stellingen. Diegene die het dichtst in
de buurt komt, wint de Raad van Beheer InfoToto Beker 2012!
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