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VVDH Nieuwsbrief
Beste Leden,
Hier is hij dan: de eerste nieuwsbrief van 2021.
Een nieuw jaar. En laat ons eerlijk zijn: we hebben er meer dan ooit naar uit gekeken. Niet
omdat alles nu anders gaat worden.
Maar wel omdat we een lichtje aan het einde van de pandemie-tunnel zien.
Uiteraard is het nog niet voorbij. Maar er is hoop en perspectief. De eerste vaccins zijn gegeven en als we de berichten moeten geloven, zijn we uiterlijk rond de zomer allemaal aan
de beurt geweest.
Tot die tijd moeten we volhouden. En de regels volgen. En wachten tot er een opening
komt wat onze geliefde sport betreft. Zodra daar duidelijkheid is, bent u de eerste die het
weet. En zullen we ook de nodige beslissingen omtrent onze evenementen kunnen nemen.
Maar dat we elkaar terug zien, is een feit.
Intussen wens ik u en uw familie, namens het voltallige hoofdbestuur, een gelukkig, gezond maar vooral een feestig 2021!
Tot snel!
Chantal Sneijkers
Voorzitter
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En in primeur: de cover van het ledenblad van januari
Het blad én de jaarlijkse kalender is in druk
Hou dus uw brievenbus in de gaten

Activiteiten
Voorlopig geen geplande activiteiten wegens de corona-pandemie
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Hernieuwing van het lidgeld

Vergeet niet jullie lidgeld te hernieuwen voor 15 januari 2021. Na 15 januari verliest men de ancienniteit en krijg je een nieuw lidnummer indien je later betaald.
Prijzen:
•

55€ voor Belgische hoofdleden

•

70€ voor Europeanen buiten Belgie

•

88€ voor leden buiten Europa

•

22€ voor bijleden

•

Gratis voor partnerleden en jeugdleden

Kringgroepleden doen dit via de secretaris van hun kringgroep. De club stort dit gezamenlijk door naar
de VVDH.
Rechtstreeks aangesloten leden (= 00 leden) kunnen het bedrag storten op het rekeningnummer
IBAN: BE03 9731 6985 2084 met vermelding van je lidnummer: 00.XX.XXX
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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.
von Ginahof – Kynologische & africhtingslijn
De Boever Giovanni
Kallestraat 30
9991 Adegem
0476/31.19.30
von.ginahof@gmail.com

Van Esblokhof—Africhtingslijn
Stuer Gerard
Botermelkstraat 11A
9120 Haasdonk
03/485.72.67
0495/31.22.49
van.esblok@skynet.be
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Nieuwe kringgroep in prov Antwerpen

Kringgroep 24: Stenen
Terrein:
Arkstraat 1
2460 Lichtaart

Oefentijden:
•

Maandag: 18u00-22u00

•

Woensdag: 18u00-22u00

•

Vrijdag: 18u00-22u00

Op deze kringgroep kan u terecht voor: Africhting
Voorzitter: Moorkens Luc
Korte Vianenstraat 8
2300 Turnhout
Gsm.: 0477/31.32.73
Secretaris: Ooms Patrick
Hokken 78
2370 Arendonk
Gsm.: 0474/71.49.10
Penningmeester: Heylen Tom
Bloemenpad 8
2250 Olen
Gsm.: 0495/92.37.88
Wij wensen kringgroep Stenen veel hondensportplezier en succes toe met de uitbouw van hun kringgroep.
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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

Wandelkaarten 2020 –2021
Beste wandelaars,
Vermits er in 2020 zeer weinig wandelingen zijn kunnen doorgaan, hebben we besloten dat
jullie je VVDH wandelkaarten mogen behouden en ook gebruiken voor het jaar 2021.
Jullie moeten deze dus niet opsturen .
De KKUSH wandelkaarten mogen opgestuurd worden naar:
Chantal Sneijkers
Koekoekstraat 2
9340 Lede
Laat ons hopen dat we in 2021 terug wat meer wandelingen mogen organiseren.
Gelukkig kunnen we nog steeds, ook tijdens een lockdown, samen gaan wandelen met onze
viervoeters. Geen georganiseerde wandelingen, maar wel quality-time met onze hondjes.
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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
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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

11

