April 2019
Beste leden, donateurs en sponsors,
Er is alweer (te)veel tijd verstreken sinds de eerste nieuwsbrief. Dat het stil is geweest wil niet zeggen
dat er niks gebeurd is. We waren genoodzaakt enkele veranderingen door te voeren binnen het
bestuur waar jullie, in meer of mindere mate, vast wel iets van hebben mee gekregen. De toch wel
hoog oplopende meningsverschillen tussen de voormalige penningmeester en de rest van het bestuur
heeft er voor gezorgd dat wij al vrij snel in het begin van ons bestaan een andere penningmeester
hebben moesten aanstellen. Hiermee heeft de voormalig penningmeester zowel zijn taak neergelegd
en tevens ook van zijn cattery het lidmaatschap bij onze vereniging opgezegd, iets wat dan ook
onvermijdelijk was.
Daarbij hebben de extra drukte binnen werk, opleiding en gezondheidsproblemen ook voor de nodige
vertragingen gezorgd. Inmiddels is er wel hard gewerkt en hebben wij een team samengesteld van
gemotiveerde mensen welke er dan ook volledig voor willen gaan.
De nieuwe leden in ons team zijn:René Bossers als penningmeester, Leonie Holewijn & Petra
Warmerdam als algemeen bestuursleden.
Ook zijn wijzigingen aangebracht in het lidmaatschap bedrag. Fokker/Cattery Leden betalen eenmalig
een registratie bedrag van € 75,- daarna € 35,- per jaar. Met dit bedrag registreert u zich als
verenigingslid op onze website. U kunt op deze manier uw beschikbare kittens registreren en
geïnteresseerde kopers worden zo direct naar uw website of Facebook pagina verwezen. Het
lidmaatschap voor niet cattery leden bedraagt € 25,- per jaar, zij krijgen geen vermelding op de
website, zij steunen onze vereniging in onze strijd om de Savannah en serval te behouden. Tevens zijn
alle leden welkom om mee te doen aan activiteiten welke in de toekomst gepland gaan worden.
Waarom liggen de kosten hoger voor een fokker? Wij zijn van mening dat de belangen van een fokker
hoger liggen en de vereniging moet ook financieel meer investeren in deze belangen. Tenslotte was het
eerste en belangrijkste doel van de vereniging het houden en fokken van de serval en de eerste 4
generaties Savannah veilig te stellen. Hieraan zijn kosten verbonden. Vanzelfsprekend zijn wij
aangesloten bij de stichting Platform Verantwoord Huisdierbezit, welke onze belangen
vertegenwoordigen. Ook nu speelt opnieuw het probleem ‘positief-lijst’ en is het niet uitgesloten dat
daar juist voor onze dieren geprocedeerd moet worden. Om b.v. het recht te hebben om te
procederen tegen deze eventuele besluiten moet er eerst een zienswijze ingediend worden. Dit is
inmiddels gebeurd maar de kosten hiervan zijn behoorlijk hoog voor een kleine vereniging als deze,
deze kosten zijn nu door de bestuursleden betaald. Er wordt nog volop geprocedeerd tegen het verbod
op katachtigen uit bijlage B, en voor dit moment is de serval veilig maar dit kan zo weer veranderen.
Ook hiervoor wordt financiële hulp gevraagd en nu door sommige leden particulier gegeven. Dit zou
toch uit naam van de vereniging moeten kunnen.
Namens het voltallige bestuur danken wij u voor uw steun en uw vertrouwen in SKVN, de Savannah Kat
Vereniging Nederland.
De voorzitter

