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VVDH Nieuwsbrief
Beste leden,
BLIJF IN UW KOT!
Dat is de slogan van 2020 geworden. Vandaag meer dan ooit.
Want vannacht start de 2de lockdown. Er wordt door politici, experten en de man in de
straat veel over gepraat. Want wat is essentieel en wat niet? Wat mag en wat mag niet?
Nee, het is niet altijd duidelijk.
Maar een ding is wel duidelijk: het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Ik ben er van overtuigd dat wij als VVDH, hetzij het hoofdbestuur, hetzij de kringgroepen,
hetzij de leden, niet willen dat onze activiteiten meer besmettingen genereren. Dus warme
oproep: gebruik uw gezond verstand en neem uw verantwoordelijkheid.
Als Hoofdbestuur houden we vast aan de lijn die we van bij de start van de pandemie gevolgd hebben: we houden rekening met de richtlijnen van de KKUSH en we beslissen autonoom over onze interne evenementen.
Het Speurkampioenschap en het BOP-kampioenschap van 13 december vallen in de lock
down periode van de overheid en worden dus geannuleerd. Ze worden ook niet verder
uitgesteld of verplaatst in 2020, waarom? Omdat het niet verantwoord is. Omdat we onze
verantwoordelijkheid nemen.
Maar er is geen enkele reden om niet actief te blijven met je viervoeter. De natuur is op
zijn mooist in dit seizoen. Maak er dan ook gebruik van en trek er op uit.
Hou het intussen wel veilig, pas alle maatregelen strikt toe en koester je dierbaren.
Samen komen we hier door!
Chantal Sneijkers
Voorzitter
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Nieuws van de redactie


Het ledenblad van januari 2021 is momenteel in opbouw.
Is er op jouw kringgroep iemand die jij als VVDH-lid in de kijker wil zien? Of is er
een apart verhaal te vertellen?
Stuur dan snel een mail naar chantal.sneijkers@vvvdh.be Ook kandidaten voor
‘De Grijze Snuit’



De redactie is volop bezig met de kalender 2021. Wil jij je viervoeter in de kalender
zien? Stuur je foto naar chantal.sneijkers@vvdh.be

Opgelet, ze moeten wel aan volgende voorwaarden voldoen:

De foto moet liggend genomen zijn
De kwaliteit moet 300dpi zijn, 2480 x 3508 pixels of 297 mm x 210 mm

Activiteiten

Momenteel geen activiteiten wegens de Corona-pandemie tot nader bericht van de VDA
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BH+ theorie examen te kringgroep Kaulille
Ondanks de moeilijke periode hebben wij het BH+ examen kunnen laten door gaan.
Met dank aan de gemeente Bocholt, die ons de goedkeuring gaf.
Er waren 11 van de 12 deelnemers aanwezig.
Van gezelligheid was er jammer genoeg geen sprake.
De deelnemers die aankwamen, namen meteen plaats, vulden hun vragenlijst in en moesten na het verbeteren door keurmeester Freddy Sermant, meteen weer vertrekken.
Ze kregen hier wel voldoende tijd voor, zodat er op niemand druk werd uitgeoefend.
Dus geen babbel of drankje achteraf.
Doch wij hebben deze nieuwe geleiders een beetje kunnen motiveren om hun eerste certificaat te behalen, en al de 11 deelnemers waren geslaagd !
Dus aan iedereen een dikke proficiat !

Abdelnour Chennouf

JA

Aerts Diane

JA

Beertens Belinda

JA

Creemers Tim

JA

Dormans Sally

JA

Feron Kevin

JA

Geysen Litte

JA

Gijsbers Rudolf

JA

Slaats Catharina

JA

Stofferus Benny

JA

Van De Ven Stef

Afwezig

Vaneygen Sofie

JA
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Op zoek naar een pup?
Onderstaande kennels hebben momenteel pups.
Voor meer informatie over de combinaties, neem contact op met de kennels of kijk op de puppypagina van de VVDH.
van Esblokhof – Africhtingslijn
Stuer Gerard
Botermelkstraat 11A
9120 Haasdonk
03/485.72.67
0495/31.22.49
van.esblok@skynet.be

Von Burg Muikenshof – Kynologische lijn
Wannapa Kanphai
Souwstraat 8
3520 Houthalen
0479/46.94.06
burg.muikenshof@gmail.com
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V.V.D.H. wandeldagen: iets voor u?
We zijn nog steeds op zoek naar iemand om de V.V.D.H. Wandeldagen onder zijn of haar hoede te nemen.
Interesse? Neem contact op met de voorzitter: voorzitter@vvdh.be

V.V.D.H. hoofdbestuur: iets voor u?
BESTUURSVERKIEZINGEN 6 MAART 2021
Op de algemene statutaire ledenvergadering van 06 maart 2021 zal worden overgegaan tot de driejaarlijkse verkiezing van het hoofdbestuur volgens de modaliteiten voorzien in de statuten (artikel 14 tot 18
en artikel 27) en het huishoudelijk reglement (artikel 11).
De huidige hoofdbestuursleden zijn op genoemde algemene ledenvergadering allen uittredend en zijn
herkiesbaar indien zij volgens de hiernavolgende normen hun kandidaturen opnieuw hebben gesteld .
KANDIDATUURVOORWAARDEN (H.R. Artikel 11)
Om zich kandidaat te kunnen stellen bij de hoofdbestuursverkiezingen en er later te kunnen zetelen moet
de kandidaat voldoen aan volgende voorwaarden:
• minsten vijf jaar ononderbroken lid zijn van de vereniging;
• geen verenigingsstraf hebben opgelopen zwaarder dan de verenigingsblaam;
• gezinsleden kunnen niet samen in het hoofdbestuur zetelen .
KANDIDAATSTELLING
De kandidaten voor hoofdbestuursfuncties dienen hun schriftelijke kandidaatstelling per gewone post of
e-mail te zenden naar het algemeen secretariaat van de vereniging, per adres Frix Ina, Onze-lievevrouwstraat 61, 3570 Alken (secretaris@vvdh.be).
Deze kandidaturen moeten daar toekomen ten laatste op 6 november 2020. De kandidaat dient in zijn
schrijven de volgende gegevens te vermelden: naam, voornaam, lidnummer bij de V.V.D.H. en de verklaring dat hij voldoet aan de voorwaarden voorzien in het artikel 11 van het huishoudelijk reglement.
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VERDER VERLOOP
De lijst van de ingediende kandidaturen wordt op 06.11.2020 definitief afgesloten.
De kandidaten worden alfabetisch gerangschikt en met opgave van de gegevens op de website gepubliceerd.
De kandidaat-voorzitters stellen uit de op de website gepubliceerde kandidatenlijst hun
ploeg samen en zenden deze, met opgave van de functies naar het algemeen secretariaat
waar ze moeten toekomen uiterlijk op 6 februari 2021.
Op de website wordt de lijst met de ontvangen ploegensamenstellingen gepubliceerd alfabetisch op naam van de ploegvoorzitter.
Op de algemene ledenvergadering zal een eerste stemming aanduiden welke voorgestelde
ploeg de meeste stemmen behaalt .
In een tweede stemronde zal elk lid van die verkozen ploeg een gewone meerderheidsquorum moeten behalen, zo niet wordt deze niet verkozen kandidaat op voorstel van de ploegleider vervangen door een andere kandidaat, die daar opvolgend in een nieuwe stembeurt individueel het voorziene quorum zal moeten behalen om verkozen te zijn.
Na het beeindigen van de kiesverrichtingen is het oude hoofdbestuur onmiddellijk ontslagnemend en treedt het nieuwe bestuur in functie.
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Halloweenhoekje
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Halloweenhoekje

11

Uw bestuursploeg
Voorzitter:
Chantal Sneijkers
voorzitter@vvdh.be

Secretaris:
Ina Frix
secretaris@vvdh.be

Penningmeester:
Henk Willems
penningmeester@vvdh.be

Verantwoordelijke africhting
Guido Quinten

africhting@vvdh.be

Verantwoordelijke communicatie :
Chantal Sneijkers

redactie@vvdh.be

Verantwoordelijke tentoonstellingen:
Guy Verheyen

tentoonstellingen@vvdh.be

Verantwoordelijke aankeuringen:
Frank Verbeke

aankeuring@vvdh.be

Verantwoordelijke pups /fokkers:
Philip Michielsen

puppy@vvdh.be

Verantwoordelijke BOP:
Rudi Mostien

bop@vvdh.be

Verantwoordelijke wandelingen:
Vacant

wandeldagen@vvdh.be

Verantwoordelijke jeugd:
Stefaan Dewerte

jeugd@vvdh.be

Verantwoordelijke Agility:
Guy Vermeerbergen

com.agility@vvdh.be

Economaat:
Patrick Vandewaetere

economaat@vvdh.be

Verantwoordelijke nieuwsbrief en website:
nieuwsbrief@vvdh.be
Vlaamse Vereniging voor Duitse herdershonden
Maatschappelijke zetel: Onze-Lieve-Vrouwstraat 61,3570 Alken
Ondernemingsnummer / BTW-nummer: 0414.007.777
U kan onze privacy verklaring nalezen op www.vvdh.be/Privacy
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