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Voorgedragen door het bestuur van de NLV: 
 
Mevrouw Henny Wind (tweede secretaris) 
 

Mijn naam is Henny Wind, 64 jaar en geboren en opgeleid in Utrecht. Na mijn studie 
rechten ben ik in 1981 naar Groningen verhuisd, waar ik ben gaan werken in de 
rechtspraktijk. Eerst in de advocatuur en later als stafjurist bij de rechtbank in 
Groningen. Ik werkte daar bij de afdeling bestuursrecht in een echte schrijffunctie. Later 

kwamen er meer organisatorische taken bij. 
In Groningen heb ik mijn man heb leren kennen. Met hem ben ik in 1992 in Yde in de 
kop van Drenthe gaan wonen. Vanaf 2005 hoorde ook een hond tot onze huishouding. 
Eerst een witte herder, een afgekeurde hond van de KNGF, daarna een gepensioneerde 

blindengeleidehond, ook van de KNGF (kruising labrador/golden) en sinds 2013 een 
blonde kruising labrador/golden die we als pup kochten van geleidehondenschool Desudo 
in Lelystad. Deze hond, Pluto, is nu 8,5 jaar. Ik vind de labrador werkelijk een 
prachthond! 

In maart 2019 overleed mijn man helaas in een verpleeghuis in Rolde. Ik had mijn baan 
een half jaar eerder al opgegeven om me meer op de mantelzorg te kunnen richten. Ik 
ben nog twee jaar in Drenthe gebleven, was als vrijwilligster nog actief in het betreffende 
verpleeghuis, maar besloot toch terug te keren naar het midden van het land. In 

Soesterberg heb ik een nieuwbouw appartement gekocht, waar ik begin mei van dit jaar 
ingetrokken ben. Ik woon nu dichterbij mijn naaste familie.  
  
Ik kijk er naar uit om me nuttig te maken in de functie van tweede secretaris! 

 
 
Voorgedragen door ondersteunende leden (zie hieronder) 
 

Mevrouw Nathalie Reerink (bestuurslid communicatie/eindredacteur LP) 
 
Mijn naam is Nathalie Reerink, en ik heb me kandidaat gesteld voor de functie bestuurslid 

communicatie. Voor sommigen zal mijn naam misschien bekend zijn, omdat ik sinds 6 
jaar lid ben van de ABC en in die hoedanigheid met veel mensen contact heb en heb 
gehad. Ook heb ik de afgelopen jaren af en toe wat geschreven voor de Labrador Post. 
Naast mijn vrijwilligerswerk voor de NLV heb ik met mijn gezin 4 Labradors en fokken we 

af en toe een nestje.  
Toen de functie voor bestuurslid communicatie beschikbaar kwam, leek mij dat een 
mooie mogelijkheid om nog meer te kunnen betekenen voor de vereniging en ook als 
bestuurslid mijn steentje bij te dragen. Ik ben vanuit mijn functie binnen de ABC al nauw 

betrokken bij de Labrador Post en zou daar graag meer voor willen doen. Mijn doel zou 
zijn om samen met de andere redactieleden een mooi, gevarieerd blad neer te (blijven) 
zetten met vulling die voor iedereen interessant is; (voor)jager, fokker, en vooral ook 
voor de ‘gewone’ Labradoreigenaar/liefhebber.   

Daarnaast zou ik ook graag structuur aanbrengen in de communicatie via Facebook, de 
website en de Labrador Post. Wat betreft mijn stemgedrag als bestuurslid zal fokkerij en 
gezondheid mijn bijzondere interesse houden, en zal ik bij voorkomende zaken stemmen 
vanuit die gedachte. Ik hoop dat ik in deze functie, naast mijn taak bij de ABC, meer kan 

betekenen voor de NLV en voor onze leden, en natuurlijk voor ons geliefde ras.  
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