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   Vlaamse vereniging voor Duitse herdershonden vzw. 
     Aangesloten bij de K.K.U.S.H. – F.C.I. – W.U.S.V. 

 
              

Beleidsplan 2021-2024 
 

1. Missie en Visie 

 

‘De Duitse herder – uw 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 vandaag en morgen. 

 

 

2. 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 moeten 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. 

 

 

3. Strategie 

 
Om zijn doelstellingen te kunnen bereiken wil VVDH werken volgens volgende strategie: 

 

• De VVDH draagt in zijn dagelijks beleid en werking positiviteit, constructiviteit en 

inclusiviteit hoog in het vaandel 

 

• Een helder duidelijk fokbeleid dat er voor zorgt dat de benaming ‘VVDH-fokker’ 

een kwaliteitslabel is en waarbij we de nadruk leggen op zowel fysieke als 

mentale gezondheid. 

 

• Focus op ledenaantal 

Het basisdoel is te investeren in de basis en er voor zorgen dat het ledenaantal 

groeit waarbij de focus voor een groot stuk zal liggen op verjonging van de leden. 

Aansluiten bij VVDH moet zowel via de vereniging als via de kringgroepen 

mogelijk blijven.  
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• VVDH in de kijker 

i. De vereniging in de kijker zetten via aanwezigheid op sociale media, een 

nieuwsbrief, een kwalitatief 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 vereniging, waar het kan, meer 

zichtbaarheid geven in de maatschappij.  

ii. 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. 

 

• Digitalisering 

Het verder digitaliseren, door de introductie van nieuwe apps of andere tools 

anno 2021, is een belangrijk doel voor de komende jaren.  

Met deze transformatie hebben we 3 grote doelstellingen voor ogen: 

i. 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 ledenadministratie. 

ii. Een betere directe communicatie naar onze huidige leden toe. De VVDH 

spreekt een bijzonder uitgebreid publiek aan. Mensen van 9 tot 99 jaar 

en er is voor elk wat wils. Het is bijna onmogelijk om al deze generaties 

met 1 communicatiemiddel te bereiken. Wij engageren ons om meerdere 

kanalen te voorzien, aangepast aan de noden en mogelijkheden van al 

onze leden. 

iii. Meer doelgerichte communicatie en promotiecampagnes voor nieuwe 

eigenaars van Duitse Herders. Dit vergt zeker een inspanning om met de 

meest moderne marketing tools aan de slag te gaan. 

 

• 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 ondersteunen 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. Belangrijk hier is 

dat we dit willen bevestigen en willen verder bouwen op het huidig beleid met 

hier en daar een extra accent. 

Daarnaast willen we, in nauwe samenwerking met de kringgroepen, werk maken 

van de uitbouw van de andere disciplines: BOP, agility, wandelingen, treibball 

enz.. 
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• Levenslang leren 

i. 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. 

ii. Het is de bedoeling om bestaande initiatieven verder uit te bouwen zoals 

de jonge hondendagen, beoordelingsdagen, sessies Start to Jump, Start to 

Show en de geleiders in de verschillende takken van de verschillende 

disciplines in de hondensport goed te begeleiden  

iii. Een extra focus willen we leggen door de kringgroepen te ondersteunen 

bij de opvang van nieuwe leden.  

 

• Een bestuur dicht bij zijn kringgroepen en zijn leden 

In het beleid wordt werk gemaakt van een ‘allemaal samen’-mentaliteit. VVDH is 

de vereniging van en voor iedereen. 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. reglementering, werking enz... staan op het programma  

 

• VVDH Familie 

Wat we geleerd hebben van corona is dat het samenkomen op een club, het 

plezier maken en het sociale contact 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. 

 

4. 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, Verantwoordelijke Africhting 

- Guy Verheyen, Verantwoordelijke 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 
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• VVDH is een financieel gezonde vereniging. Het is de intentie om blijvend werk te 

maken van een gestructureerd, transparant financieel 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 hoofdbestuur nauw samen met 

de kringgroepbesturen en bij uitbreiding 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. 

Daarenboven wordt bekeken om het partnerbestand van de vereniging uit te 

breiden. 

 

Chantal, Philip, Leen, Carl, Guido en Guy 

April 2021 

 

 

 

    


