Aan:

alle besturen en leden van de bij de Oneto aangesloten verenigingen;
alle besturen en leden van de bij de Oneto ondergebrachte verenigingen, Parkieten sociëteit,
Enschedese Vogel Vereniging, Aviornis;
alle besturen en leden van de bij de Oneto aangesloten speciaalclubs (Club-, Districtshow);
alle medewerkers / vrijwilligers van de Oneto;
alle inzenders van de Oneto;
alle bestuursleden van de Oneto;
alle bestuursleden van de NBS, KLN, KLG, KLO;
Redacties Kleindierpublicaties, BoerenVee.

Beste kleindierliefhebbers,
Helaas is onze kleindierenshow, de Oneto, vanwege de vogelgriep beperkende maatregelen in december
2016 afgelast. Hiermee hebben we niet alleen onze dieren niet kunnen samenbrengen voor een kundige
beoordeling, maar hebben we elkaar ook niet kunnen ontmoeten.
We spreken tegenwoordig veel over de sociale media, maar het samenkomen op de Oneto is een
belangrijk sociaal platvorm voor onze hobby met een groots verleden en een toekomst die we samen
moeten vormgeven.
In overleg met onze hoofdsponsor Garvo hebben we dit gemis aan samenzijn besproken en de lijn
getrokken dat ‘De hobby gaat door!’ Een tentoonstelling zit er momenteel niet in, maar het samenkomen
om bij te praten gaan we organiseren, en wel op zaterdag 20 mei 2017 bij onze hoofdsponsor Garvo.
Programma:
14:00 Ontvangst en welkom;
14:30 Dierenarts Harry Arts, lid bestuur KLN, informeert over de actuele status van RHD en Vogelgriep;
15:00 Garvo presenteert haar filosofie over het belang van uitgebalanceerde voeding voor gezonde dieren;
15:45 Garvo toont hoe zij uit een veelheid van geselecteerde grondstoffen meer dan 500 hoogwaardige
diervoeders ontwikkelt en produceert;
17:00 Gezamenlijke barbecue;
19:00 Afsluiting.

Graag maken we hier met elkaar een grootse dag van. Garvo geeft aan maximaal 400 personen te kunnen
ontvangen. De eigen bijdrage voor deze dag is € 15,- per persoon, het meerdere neemt Garvo voor haar
rekening. Gelet de voorbereidende organisatie ontvangen wij graag uw opgave en betaling voor 1 mei.
Adres Garvo:
Molenweg 38
6996 DN Drempt
+31 ((0)313) 47 23 21

Opgave voor 1 mei per mail bij: secretaris@oneto.nl
Betaling voor 1 mei op rekeningnummer: NL50 RABO 0100 9700 44 | Stichting Oneto
Voor vragen graag contact opnemen met Edgar de Poel: eadepoel@hetnet.nl | 06-53977109
Met hartelijke sportgroeten,
Directie Garvo en het Stichting/Verenigingsbestuur Oneto.

