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Giethmen,    december 2021. 

Geachte bestuur, 

De kleindierensport heeft de afgelopen jaren een forse neergang gekend qua omvang. Door dierziekten, strengere 
wet- en regelgeving op het gebied van stank en geluidshinder, intensievere bebouwing, maar ook door vergrijzing 
van de fokkers en te weinig aanwas van jonge fokkers is het aantal bij de KLN aangesloten leden in 10 jaar tijd bijna 
gehalveerd.  

De mogelijkheden om dieren uit te brengen op tentoonstellingen is aanzienlijk minder geworden. 
Clubtentoonstellingen en jong dierendagen zijn in aantal en inschrijvingen sterk terug gelopen. Hieraan liggen 
diverse oorzaken ten grondslag. 
Om de sportfokkerij op zijn minst niet verder te laten afglijden is het van groot belang dat de Dierenparade 
Noordshow voor de toekomst behouden blijft. Het is een prachtig evenement van nationale en internationale allure, 
waar gestreden wordt om het Nederlands Kampioenschap. 

De organisatie heeft de laatste jaren maatregelen getroffen om meer bezoekers te trekken. Door de oorspronkelijke 
formule aan te passen van uitsluitend een evenement voor fokkers, is de Dierenparade Noordshow ontwikkeld. 
Hierdoor komen er meer bezoekers die niet direct een relatie hebben met de sport, maar wel dierenliefhebber zijn. 
Deze aanpassing heeft er toe geleid dat het aantal bezoekers niet verder is gedaald, maar ook zeker nog niet op het 
niveau is van het streven naar 10.000. 

Om de show toekomstbestendig te maken met een steviger financiële basis is de  
Stichting Vrienden Dierenparade Noordshow opgericht. 
Het doel van de Stichting is het genereren van geld dat ingezet kan worden om initiatieven voor behoud en 
ontwikkeling van het event Dierenparade Noordshow te initiëren en mogelijk te maken om zodoende een bredere 
doelgroep en meer publiek te trekken. 
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door fokkers, liefhebbers, bedrijven, instellingen en 
organisaties te benaderen om als vriend van de Stichting Vrienden Dierenparade Noordshow jaarlijks een bedrag te 
doneren.  
 
Vriend worden kan vanaf € 50 per jaar en wordt automatische door de Stichting geïncasseerd.  
De stichting heeft de ANBI status waardoor giften aftrekbaar zijn voor de belasting. 
 
Het bestuur van de Stichting Vrienden Dierenparade Noordshow wordt gevormd door Tinus Boomstra, Nico Kouwen 
en Gerard Schenkel en staat juridisch los van de Vereniging Noordshow.  
Het Stichtingsbestuur heeft de volledige zeggenschap over het vermogen van de stichting.  
 
Na evaluatie van de jaarlijkse show vindt overleg plaats tussen het Stichtingsbestuur en het Verenigingsbestuur van 
de Noordshow om te bekijken welke initiatieven kunnen worden ontplooid ter verbetering van de kwaliteit en over 
de financiering hiervan. 
 

Graag heten wij u welkom als vriend van de Stichting. Tevens verzoeken wij u vriendelijk deze brief ook te 
mailen aan de afzonderlijke leden van uw speciaal vereniging. Juist zij hebben naar onze mening een groot 
belang bij en een warm hart voor de Dierenparade Noordshow." 

Namens het Stichtingsbestuur 
Tinus Boomstra voorzitter 
 
Vriend worden kan door op de website www.noordshow onder de kop “vrienden van de Noordshow” een machtiging 
tot automatische incasso af te geven.  
Dit kan ook door het ingevulde machtigingsformulier te downloaden en op te sturen naar het onderaan dit formulier 
genoemde adres of emailadres.   
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