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Geacht bestuur,
Op 2 juli jl. hebben wij kennis genomen van het standpunt van het bestuur van de Raad van Beheer inzake de
toewijzing van de World Dog Show 2019 door de F.C.I. aan China.
Wij, de Nederlandse Vereniging voor Berger Blanc Suisse (NVBBS) en Nippon Inu, kunnen ons niet vinden in het
standpunt van het bestuur en zijn van mening dat er daadkrachtiger opgetreden dient te worden om een einde te
maken op de gruwelijke wijze waarop men in China meent om te kunnen gaan met honden.
Voor het geval u niet op de hoogte bent van voornoemde gruwelpraktijken volgt hieronder een link naar een recent
bericht hierover in de Nederlandse media. Een waarschuwing is op zijn plaats, dit bericht is geïllustreerd met
schokkende beelden.
http://www.metronieuws.nl/buitenland/2015/06/honden-en-katten-levend-gevild-voor-enorm-eetfestijn
Op 13 juli jl. hebben wij ons standpunt over deze kwestie uiteengezet in een open brief aan het bestuur van de Raad
van Beheer. In deze brief hebben wij aangegeven dat wij, evenals de NKK (Noorse Kennelclub*), van mening zijn dat
een boycot van de WDS in China afkondigen de meest krachtige manier is om, als dat al mogelijk is, druk te zetten bij
de Chinese Kennel Club c.q. de Chinese overheid, om gruwelpraktijken inzake de consumptie van en omgang met
honden af te schaffen.
In onze brief hebben wij het bestuur tevens laten weten dat wij vandaag een mailing zullen versturen naar alle bij de
Raad van Beheer Aangesloten Verenigingen waarin wij hen zullen vragen ons verzoek tot een boycot van de WDS in
China te steunen. Wanneer meer dan de helft van de Aangesloten Verenigen ons standpunt steunt dan zal het
bestuur de mening van de leden uit dienen te dragen en een boycot af moeten kondigen.
Indien u ons standpunt steunt, dan verzoeken wij u om uw steun te sturen naar info@nipponinu.nl.
U kunt hiervoor de bijgesloten voorbeeldbrief gebruiken, welke u kopieert op uw briefpapier. Natuurlijk mag u ook
een zelf geformuleerde brief opstellen.
Erop vertrouwende u hiermee voldoende te hebben ingelicht verblijven wij,
Namens de besturen van de NVBBS en Nippon Inu,
Monique van Boxtel
Secretaris NVBBS

Irma Jansen
Secretaris Nippon Inu

* NKK vraagt om boycot:
http://web2.nkk.no/en/news/news/Urges+the+FCI+to+move+WDS+2019.b7C_wlvW5o.ips

* NKK weigert gebruik te maken van VIP Card
http://web2.nkk.no/en/news/news/The+NKC+declines+VIP-card.b7C_wlzI0B.ips
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