
 

 

 

Beste Leden,  
 
Een wat andere nieuwsbrief vandaag want hij zit in een nieuw jasje en 
krijgt voortaan de naam ‘VVDH Update’ mee. 
Vooral nieuw is echter dat vandaag op de algemene ledenvergadering 
een nieuw hoofdbestuur voor onze vereniging is gekozen. 
Namens de nieuwe ploeg dank ik iedereen voor het vertrouwen en geef 
ik u mee dat we ons uiterste best gaan doen om onze functie goed uit te 
voeren. Met altijd het welzijn van VVDH als belangrijkste drijfveer. 
Ik hou er aan om de uittredende hoofdbestuursleden, Henk Willems, 
algemeen penningmeester en Ina Frix, algemeen secretaris van harte te 
danken voor hun tomeloze en niet aflatende inzet gedurende de voor-
bije drie jaar. Onze vereniging zou vandaag niet staan waar ze staat zon-
der hun bijdrage.  
 
 
Als nieuwe bestuursploeg is het onze prioriteit om een beleid te voeren, 
gebaseerd op een uitgewerkt beleidsplan. U vindt een kopie van dit plan 
als bijlage bij deze nieuwsbrief. 
Het plan is gebaseerd op een belangrijke missie en visie: VVDH wil de 
grootste rasvereniging van Vlaanderen zijn en blijven met een aanbod 
dat past en mee evolueert met de maatschappij van vandaag en mor-
gen. Met heldere doelstellingen en een duidelijke strategie willen we als 
nieuwe ploeg hier de komende drie jaar hard aan werken. Uiteraard is 
dit plan niet gebeiteld in steen en wordt uw mening en feedback bijzon-
der op prijs gesteld. Want iedereen is welkom om mee te denken over 
de toekomst van de vereniging. 
We kijken erg uit naar jullie reacties (voorzitter@vvdh.be).    03 mei 2021 
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In de komende weken en maanden hopen we dat we opnieuw ons 
‘normale’ leven kunnen oppakken en gaan we graag in dialoog met elk 
van onze leden.  
Tevens hebben we veel concrete plannen waar we in de komende we-
ken en maanden werk zullen van maken. Maar altijd met luisterend oor 
naar u, onze leden. 
We maken wel één belangrijke kanttekening: als nieuwe bestuursploeg 
gaan we voluit voor positiviteit, constructiviteit en inclusiviteit. En we 
hopen hetzelfde te zien bij onze leden.  
Want VVDH is van iedereen voor iedereen.  
 
Sportieve groeten,  
Chantal, Leen, Philip, Carl, Guy en Guido 
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Missie en Visie 

 

‘De Duitse herder – onze vriend’ 

 

VVDH of Vlaamse Vereniging voor Duitse herdershonden wil de 

grootste rasvereniging van Vlaanderen zijn en blijven met een 

aanbod dat past en mee evolueert met de maatschappij van van-

daag en morgen. 

 

      Doelstellingen 
 
 VVDH heeft als doel het promoten van de Duitse herder in 
 Vlaanderen als een gezond, stabiel ras dat diverse taken aankan 
 en een ideaal lid  van een gezin kan zijn. 
 Elke Vlaming die eigenaar is van een Duitse herder zou lid moe
 ten zijn van VVDH of minstens weten dat VVDH bestaat. Ook 
 bij de keuze voor een Duitse herder zou VVDH het eerste kanaal 
 moeten zijn om de geïnteresseerde Vlaming in de keuze voor 
 een Duitse herder bij te staan. 

 03 mei 2021 
Editie 74 

Vlaamse Vereniging 
voor Duitse Her-
dershonden 
 

Maatschappelijke zetel: 
O.L.Vrouwstraat 61, 
3570 Alken 
BTW-nummer: 0414.007.777  

 

6 

 

De Duitse herder 
 –  

Onze vriend 

VVDH Update 

https://www.facebook.com/DuitseHerdershond/
https://www.instagram.com/v.v.d.h/
https://www.happydog-petfood.com/
https://www.euro-joe.com/NL/
https://www.vvdh.be/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategie 

 

Om zijn doelstellingen te kunnen bereiken wil VVDH werken vol-

gens volgende strategie: 

* De VVDH draagt in zijn dagelijks beleid en werking positivi-

teit, constructiviteit en inclusiviteit hoog in het vaandel 

 

* Een helder duidelijk fokbeleid dat er voor zorgt dat de be-

naming ‘VVDH-fokker’ een kwaliteitslabel is en waarbij 

we de nadruk leggen op zowel fysieke als mentale ge-

zondheid. 
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VVDH in de kijker 

 * De vereniging in de kijker zetten via aanwezig-

heid op sociale media, een nieuwsbrief, een kwali-

tatief ledenblad en inzet van multimedia moet de 

vereniging helpen om meer bekend te worden in 

Vlaanderen.  

VVDH gaat naar de Vlaming toe en wil de vereni-

ging, waar het kan, meer zichtbaarheid geven in 

de maatschappij.  

   * We merken de positieve impact van de puppy-
   pakketten en de puppy certificaten. Hier zou nog 
   meer kunnen ingezet worden op de voordelen 
   voor zowel fokkers als eigenaars om in het bezit 
   te zijn van dit certificaat. 
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Digitalisering 

 

 * Het verder digitaliseren, door de introductie van 

 nieuwe apps of andere tools anno 2021, is een be

 langrijk doel voor de komende jaren.  

 Met deze transformatie hebben we 3 grote doel

 stellingen voor ogen: 

 * De efficiëntie inzake werking en communicatie 

verbeteren tussen de fokkers, kringgroepen, 

commissies en hoofdbestuur. We denken hierbij 

vooral aan de administratie rond wedstrijden, 

dek- en geboortemeldingen en ledenadministra-

tie. 

 * Een betere directe communicatie naar onze 

huidige leden toe. De VVDH spreekt een bijzon-

der uitgebreid publiek aan. Mensen van 9 tot 99 

jaar en er is voor elk wat wils. Het is bijna onmo-

gelijk om al deze generaties met 1 communicatie-

middel te bereiken. Wij engageren ons om meer-

dere kanalen te voorzien, aangepast aan de no-

den en mogelijkheden van al onze leden. 

 * Meer doelgerichte communicatie en promotie-

campagnes voor nieuwe eigenaars van Duitse 

Herders. Dit vergt zeker een inspanning om met 

de meest moderne marketing tools aan de slag te 

gaan. 
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VVDH aanbod 
 
Bij VVDH kan u terecht voor diverse disciplines. Elke Vlaming kan er zijn 
gading vinden. Of dat nu via topsport of op recreatieve basis is. In onze 
kringgroepen zitten experts die de Duitse herder kennen en u onder-
steunen bij welke discipline u ook kiest.  
De basis bij africhting en kynologie is er. VVDH heeft in beide disciplines 
een sterke interne werking en internationale reputatie opgebouwd. Be-
langrijk hier is dat we dit willen bevestigen en willen verder bouwen op 
het huidig beleid met hier en daar een extra accent. 

Levenslang leren 

*Bij VVDH maken we ook werk van onze opleidingstaak. Zowel via de 

kringgroepen als via ons digitaal platform ‘VVDH 

Online’ zal iedereen bij ons terecht kunnen om bij 

te leren: over de vereniging, over het ras, over de 

sport, over het omgaan met je hond enz.. 

Op korte termijn wordt een Werkgroep Promo 

opgericht om dit platform te realiseren en uit te 

werken hoe dit kan worden aangepakt. 

 * Het is de bedoeling om bestaande initiatieven 

verder uit te bouwen zoals de jonge hondenda-

gen, beoordelingsdagen, sessies Start to Jump, 

Start to Show en de geleiders in de verschillende 

takken van de verschillende disciplines in de hon-

densport goed te begeleiden  
 03 mei 2021 
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Een bestuur dicht bij zijn kringgroepen en zijn leden 

 

In het beleid wordt werk gemaakt van een ‘allemaal sa-

men’-mentaliteit. VVDH is de vereniging van en voor ie-

dereen. Door het bezoeken van kringgroepen over heel 

Vlaanderen, te kijken waar er groeimogelijkheden zijn en 

waar en hoe de VVDH kan ondersteunen zal het zeker 

mogelijk zijn een gemeenschappelijk beleid te voeren.  

Tevens wordt bekeken hoe we extra opleiding kunnen 

voorzien voor kringgroepbesturen, instructeurs. Ook het 

organiseren van een aantal info-avonden rond o.a. regle-

mentering, werking enz... staan op het programma  

 

VVDH Familie 

 

Wat we geleerd hebben van corona is dat het samenko-

men op een club, het plezier maken en het sociale con-

tact uiteindelijk de grootste drijfveer is voor de mensen 

om deel te nemen aan het verenigingsleven.  

VVDH moet daar zijn rol spelen als een plek waar mensen 

en hun ‘beste vriend’ graag zijn om samen dingen te 

doen, wat die dingen ook mogen zijn. 
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Werking 

De dagelijkse leiding van VVDH gebeurt door een hoofdbestuur 

bestaande uit 6 mensen: 

- Chantal Sneijkers, Algemeen Voorzitter 

- Philip Michielsen, Algemeen Secretaris 

- Leen Bresseleers, Algemeen Penningmeester 

- Carl Onbelet, Verantwoordelijke Communicatie 

- Guido Quinten, Commissaris Africhting 

- Guy Verheyen, Commissaris Kynologie 

Het is de intentie om het hoofdbestuur zo snel mogelijk uit te 

breiden met een Verantwoordelijke Andere Disciplines en zo alle 

takken van de hondensport een stem te geven in het beleid van 

de vereniging 

VVDH is een financieel gezonde vereniging. Het is de intentie om 

blijvend werk te maken van een gestructureerd, transparant fi-

nancieel beheer waarbij de missie, doelstellingen en strategie als 

maatstaf zullen worden gehanteerd 

* Een nauwe samenwerking tussen het hoofdbestuur en de 

teamleden in de diverse commissies. 

 

* In het uitwerken van het beleidsplan werkt het hoofdbe-

stuur nauw samen met de kringgroepbesturen en bij uit-

breiding met alle VVDH-leden. 

 

* De samenwerking met onze partners wordt ook aangepakt: 

we bouwen een band van vertrouwen op en bekijken wat 

we voor elkaar nog meer kunnen betekenen. Daarenbo-

ven wordt bekeken om het partnerbestand van de ver-

eniging uit te breiden. 

 

Chantal, Philip, Leen, Carl, Guido en Guy 
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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 ‘t Aardshof – Kynologische & africhtingslijn 
 
Seyen Jozef 
Broekstraat 17 
2440 Geel 
014/85.27.83 
0475/42.69.76 
vantaardshof@gmail.com  
 
von der Kaiserquelle – Kynologische & africhtingslijn

 

Konings Jacqueline 
Rijsselstraat 11 
3583 Paal 
0479/68.82.63 
robby.dekeyser@kaiserquelle.be 
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Mededelingen 
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• Vanaf heden zal Ludo Vanherck de nieuwe verantwoordelijke fok-
kerij zijn. Het mailadres puppy@vvdh.be blijft bestaan. 
 

• Voor de functie verantwoordelijke wandeldagen zal Katrien Ver-
reth te bereiken zijn op het mailadres wandeldagen@vvdh.be. 
 

• Het ledenbeheer zal vanaf nu door Ina Frix worden waargenomen. 
Ze is bereikbaar via het mailadres ledensecretariaat@vvdh.be. 
 

• De redactie van het ledenblad wordt voortaan uitgebreid met Kelly 
Scholten. U kan haar bereiken via redactie@vvdh.be  

https://www.facebook.com/DuitseHerdershond/
https://www.instagram.com/v.v.d.h/
https://www.happydog-petfood.com/
https://www.euro-joe.com/NL/
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Voorzitter:           Secretaris:  Penningmeester: 
Chantal Sneijkers          Philip Michielsen               Leen Bresseleers 
voorzitter@vvdh.be    secretaris@vvdh.be penningmeester@vvdh.be 
 
Commisaris africhting     
Guido Quinten                   africhting@vvdh.be 
    
Verantwoordelijke communicatie  
Carl Onbelet        redactie@vvdh.be 
 
Commisaris kynologie   
Guy Verheyen      kynologie@vvdh.be 
 
Verantwoordelijke ledenbeheer      
Ina Frix                               ledensecretariaat@vvdh.be 
 
Verantwoordelijke aankeuringen 
Frank Verbeke                               aankeuring@vvdh.be  
 
Verantwoordelijke pups /fokkers 
Ludo Vanherck           puppy@vvdh.be 
 
Verantwoordelijke BOP 
Rudi Mostien                 bop@vvdh.be  
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Verantwoordelijke wandelingen 
Katrien Verreth    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 

                                    nieuwsbrief@vvdh.be 
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