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ZooEasy 
 

Maar hoe staat het hier nu mee? Waarom duurt het zo lang? Uiteraard zeer begrijpelijke vragen.  
 
Het ZooEasy verhaal bleek en blijkt in ieder geval allemaal veel meer werk dan in 1e instantie 
gedacht. Het initiële bestand is in ZooEasy gezet en de RvB bestanden vanaf 2000 zijn jaar voor 
jaar binnen gehaald en erin gezet en bijgehouden. Alleen de huidige ECVO bestanden geven 
nog een error, dat is bekend bij de RvB maar nog niet opgelost. Vanwege een wisseling qua ap-
plicatiebeheerders bij de RvB is even afwachten wanneer dat probleem verholpen is. Uploaden 
van nestgegevens, importen, HD en ED gaat gelukkig wel goed. De gegevens zitten nu in Zoo- 
Easy maar we zijn nu nog met de laatste horde bezig. Die laatste eindspurt houdt in dat we voor 
vele honden geboortedatums en/of het geslacht moeten achterhalen. Daarnaast wordt er mo-
menteel gewerkt aan de lijst met dubbele honden (en dat zijn er veel) maar het einde komt in 
zicht, de beroemde laatste loodjes! 
 

Nieuwe website 
 
Uiteraard is er meer goed nieuws, de site is (eindelijk) klaar! Wij danken iedereen voor het geduld 
in deze. Het maken van de nieuwe site bleek ook meer werk dan ‘’even omzetten” maar kunnen 
nu melden dat de omzetting naar de nieuwe website donderdag de 12e een feit gaat worden.   
 
Vele ogen hebben meegekeken tijdens het maken van de site (nogmaals dank daarvoor) maar 
het kan uiteraard dat we nog iets over het hoofd hebben gezien wat nog aangepast moet worden. 
De site is een levend document en zullen we blijven ontwikkelen, er is overigens veel haalbaar 
maar niet alles.  
 
Wij wensen jullie veel kijk- en leesplezier op de nieuwe site www.tollertales.nl! 
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Algemene Ledenvergadering  
 
(Let op! Is gewijzigde datum i.v.m. show Hazerswoude) 

Datum: zondag 19 maart   
 

Locatie: Schimmel 1885 
Stationsweg Oost 243, 3931 EP Woudenberg 

Tijdens de ALV worden de statutair verplichte agendapunten behandeld. 

De ALV stukken zijn t.z.t. op te vragen via secretariaat@tollertales.nl. 

Aanvang  

• Fokkersoverleg 10.30 uur 

• standaard lunch wordt aangeboden (vanaf 12.30 uur) 

• Algemene Ledenvergadering 13.30 uur 

 
Note: alleen toegankelijk voor stemgerechtigde leden 

Graag vooraf aanmelden, klik op de link of kijk in de clubagenda en/of op facebook 

https://www.formdesk.com/NSDTRCN/ALVenFokkersoverleg2023
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Facebookthemafotowedstrijd "zonsopkomst/-ondergang" 

Heb je een Toller gekiekt tijdens een zonsopkomst/-ondergang? Stuur ons dan de leukste, lief-

ste, ontroerende foto('s). Vanaf nu tot 1 februari kunnen leden foto’s insturen voor het thema:  

"Mijn Toller gekiekt tijdens een zonsopkomst / -ondergang" 

 

Stuur je foto(s) (max. 2 foto’s per inzending), welke gericht zijn op het gekozen thema, naar de 

redactie. Insturen graag onder vermelding van je eigen naam, de naam van je Toller(s) en het 

lidmaatschapsnummer (dit nummer staat op de achterzijde van de TollerTales). Via de face-

bookpagina kan iedereen meegenieten en meestemmen. De foto met de meeste 'likes' zal op 

de achterzijde van de TT1-2023 worden gepubliceerd en krijgt uiteraard een leuk presentje! 

Mail je foto naar redactie@tollertales.nl 
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Jaaragenda 2023 

Meer informatie over de evenementen kun je terugvinden op www.tollertales.nl en/of op de 

NSDTRCN facebookpagina. 

Datum  Activiteit  Locatie 

25 februari Champions Trophy Retriever Putten 

5 maart Try-out TollingTest De Heen 

19 maart Fokkersoverleg Woudenberg 

19 maart Algemene Leden Vergadering (ALV) Woudenberg 

25 maart Clubdiplomadag Delft 

10 april TollingTest Beuningen 

11 juni Jonge Hondendag Nieuwegein 

30 juni Toller-SUP-workshop Loosdrecht 

15 of 16 juli Clubdiplomadag of WorkingTest n.t.b. 

3 september  Waterwerkworkshop (o.v.b.) ‘t Twiske 

8 september Toller-SUP-workshop Loosdrecht 

24 september Kampioenschapsclubmatch (KCM) Nieuwegein 

24 september Fokgeschiktheidskeuring (FGK) Nieuwegein 

19 november Working Test (WT) Schijndel 
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Betaling contributie 2023 
 
Indien er voor de contributie géén incasso is afgegeven verzoeken wij je om de contributie 
voor 2023 uiterlijk 1 maart 2023 te voldoen.  
 
De jaarlijkse contributie bedraagt 
Voor Nederlandse leden € 31,- per lid, en € 7,50 per medelid.  
Voor buitenlandse leden mét een papieren TollerTales € 36,- per lid.   
Voor buitenlandse leden mét een digitale TollerTales € 31,- per lid  
(verzoek tot ontvangst digitale TollerTales doorgeven aan de penningmeester). 
  
Verzoek om het bedrag uiterlijk 1 maart 2023 over te maken op ING rekening:  
NL02INGB0008080569 t.n.v. Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland (geen af-
korting gebruiken) o.v.v. contributie 2023 en het lidmaatschapsnummer (deze staat achter op 
de TollerTales vermeld).  
   
Indien er géén automatische incasso voor de jaarlijkse contributie is afgegeven maar je dat 
wél wilt doen, kun je het online machtigingsformulier via de website invullen.  
  
Mocht de contributie voor 2023 reeds zijn voldaan, dan dank daarvoor.  
Is er  een vraag met betrekking tot de contributie, dan horen wij dat graag.  
Wij zijn te bereiken via ledenadministratie@tollertales.nl.  
 
Adreswijziging doorgeven of ander e-mail adres? Stuurt deze wijziging dan door via het on-
line mutatieformulier welke te vinden is op de website. 
 
 
Opvragen bewijs van lidmaatschap voor RvB of Orweja proeven: 
Het bewijs van lidmaatschap is op te vragen door een e-mail te sturen naar  
ledenadministratie@tollertales.nl o.v.v. lidmaatschapsnummer (zie achterzijde TollerTales). 
 
Hopelijk zien wij je komend jaar in goede gezondheid terug op een van de door de 
NSDTRCN georganiseerde activiteiten. 
  
Met vriendelijke groet, 
NSDTRCN 
Penningmeester / Ledenadministratie 

https://www.formdesk.com/NSDTRCN/MACHTIGING
https://www.formdesk.com/NSDTRCN/mutatieformulier
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