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Almanak 2018 
 
De R is inmiddels weer in de maand en dat betekent dat het tentoonstellingsseizoen 
in gang is gezet. In de  Almanak 2018 staat veel informatie voor de tentoonstellings-
organisaties. Dit nuttige naslagwerk is digitaal beschikbaar op de website van KLN 
onder Tentoonstellingen. 
 
Landelijke Jeugdshow Laren weer een geslaagde dag 
 
Met het thema: 'Ontdek Europa op de jeugdshow Laren' kijkt de organisatie weer 
terug op een zeer geslaagde  dag met veel blijde gezichten, educatie op meerdere 
fronten en ook nog eens prachtige resultaten voor veel van de deelnemers. 
In navolging op deze dag bleek tijdens een bijeenkomst van de 'grote' landelijke ten 
toonstellingen dat ook zij de jeugdshow een heel warm hart toedragen. Tijdens dit 
overleg is daarom besloten dat alle deelnemers van de jeugdshow dit jaar op 'de 
grote vier' landelijke tentoonstellingen één van hun dieren gratis mogen insturen. In 
de vraagprogramma's van Oneto, Gelderlandshow, Noordshow en Boskoop zal 
worden aangegeven aan welke voorwaarden deze jeugdinzender moet voldoen. 
 
Raad van Advies 
 
De najaarsvergadering van de Raad van Advies wordt gehouden op maandagavond 
22 oktober 2018 in De Aker 
te Putten. De Raad van Advies wordt gevormd door de afgevaardigden van de 
provinciale afdelingen . Verder werden de laatste jaren erevoorzitters, ereleden en 
vele aanverwante (KLN) commissies voor de RvA uitgenodigd. De Raad van Advies 
is echter voor het bestuur van KLN bedoeld om met afgevaardigden van onze 
provinciale afdelingen van gedachten te kunnen wisselen over het reilen en zeilen 
binnen KLN . Zij zijn tenslotte 
de gekozen woordvoerders namens onze leden. Om die reden heeft het KLN-bestuur 
besloten om terug te gaan naar de basis en ontvangen, zoals ons huishoudelijk 
reglement omschrijft, alle PA’s een uitnodiging en zijn erevoorzitters, ereleden en 
leden van verdienste welkom om de bijeenkomst bij te wonen. 
Aanmelden tentoonstellingen 2019 uiterlijk voor 1 november 2018. 
Voor 1 november 2018 dienen de tentoonstellingen te houden in 2019- via de 
secretaris van de provinciale afdelingen aangemeld te worden bij het Facilitair 
Bureau. De showorganisaties die dit nog niet gedaan hebben verzoeken wij dat met 
spoed te doen. 
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