Beleidsuitgangspunten nader uitgewerkt
DHC= Drentse Hoen Club
Drentse Hoenders= Drents Hoen, Drents Hoen bolstaart, Drentse kriel of Drentse kriel bolstaart
1. het stimuleren van liefhebbers en fokkers om Drentse Hoenders te houden, te fokken, te
verbeteren, in stand te houden en te showen op kleindierententoonstellingen.
Dit beleidspunt richt zich vooral op het algemene aspect van het houden van de Drentse Hoenders en haar
variëteiten en kleurslagen.
Het bestaansrecht en bijgevolg alle activiteiten van de DHC zijn gericht op het stimuleren van de leden/fokkers,
maar ook liefhebbers, om de variëteiten en kleurslagen, die vallen onder de zorg van de DHC, op een goede
manier te houden, te fokken, te verbeteren en te kunnen tentoonstellen.
Elk lid dat vragen heeft over het houden en fokken in het algemeen of van Drentse hoenders in een bepaalde
variëteit of kleurslag in het bijzonder kan terecht bij alle collega-leden van de club en dan vooral bij de leden
die dezelfde variëteit of kleurslag fokken. Elk lid heeft onuitgesproken de taak om anderen te helpen en met
raad en daad terzijde te staan.
Elk lid kan hiervoor ook het bestuur benaderen. Het bestuur kan zelf advies geven of een andere
(ook buiten de club) deskundige om hulp vragen. Collectief gebeurt dit door op bijvoorbeeld de
vergaderingen een spreker/deskundige voor een dierbespreking uit te nodigen.
Het bestuur stimuleert ook het collectief fokken. Hieronder wordt verstaan dat enkele tot een
groep fokkers van dezelfde variëteit en/of kleurslag intensief gaan samenwerken om deze variëteit en/of
kleurslag snel en deskundig op een hoger niveau te brengen.
Belangrijk voor de DHC is de onderlinge band die de leden van de club hebben, niet alleen
vanwege dezelfde liefhebberij, maar ook als collega-liefhebber /fokker en persoon.
Het bestuur doet al het mogelijke om te zorgen voor een goede sfeer/cultuur binnen de DHC en
vriendschappelijke sportieve strijd te bewaken en te stimuleren tijdens tentoonstellingen.
1.1

1.2

1.3
1.4
1.5

de bestuursleden en de leden van de DHC hebben allen een niet in detail gedefinieerde
taak om de Drentse Hoenders onder de aandacht te brengen van geïnteresseerden, bij elke
gelegenheid die zich voordoet en op elke zinvolle manier
het stimuleren van ervaren fokkers om tijdelijk (voor een aantal jaren) de zeldzame
variëteiten en kleurslagen erbij te nemen om op deze manier goede dieren op de shows te krijgen.
Zien is de beste manier om bekender te worden en anderen te stimuleren om deze zeldzame
variëteiten en kleurslagen te gaan houden en fokken
het stimuleren van de fokkers van deze zeldzame variëteiten en kleurslagen om dieren in te sturen
naar tentoonstellingen en in het bijzonder naar de clubshows van de DHC
Promotie. Op de website van de DHC staat voldoende informatie om een presentatie voor te
bereiden. De digitale folder van de DHC kan worden afgedrukt en worden gebruikt.
Onderzoeken of de kruiper als variant van het Drentse Hoender in Nederland wordt gefokt, wordt
erkend en als gevolg daarvan thuis hoort bij de DHC
2. het bemiddelen bij het kopen en verkopen van (fok)dieren en broedeieren met als doel
meer liefhebbers en fokkers te helpen aan goede dieren

Vragen van geïnteresseerden voor het verkrijgen van broedeieren en/of fokdieren komen op
verschillende manieren (telefonisch, persoonlijk contact, schriftelijk, e-mail) binnen bij leden en
bestuursleden.
Ontvangt een lid van de DHC deze aanvraag en kan dit lid aan de vraag voldoen, dan wordt de
aanvrager (als hij/zij nog geen lid is van de DHC) door het lid geattendeerd op de speciaalclub.
Het lid geeft bij voorkeur de adresgegevens van de aanvrager door aan de secretaris.
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De secretaris kan vrijblijvend nog extra informatie sturen.
Kan het individuele lid niet voldoen aan het verzoek, dan wordt de vraag direct doorgegeven aan
de secretaris. De secretaris probeert dan (met hulp van anderen) aan het verzoek te voldoen.
De secretaris attendeert de aanvrager ook op de speciaalclub.
Komt het verzoek rechtstreeks bij de secretaris binnen, dan wordt de weg bewandeld die
hierboven staat beschreven.
Individuele leden die broedeieren en fokdieren over hebben, kunnen zelf acties ondernemen om
dit kenbaar te maken.
Mogelijkheden zijn:
• adverteren in Kleindier Magazine en/of andere relevante bladen
• persoonlijk doorgeven aan anderen
• aanbieden op het internet: bij voorkeur (ook) op de DHC-website
• publiceren in het clubblad “DREENTSE HOENDERNEIS”
• dieren en/of broedeieren voor verkoop worden door de leden ongeacht de eigen
activiteiten verzocht om dit kenbaar te maken aan de secretaris.
De secretaris heeft op deze manier een totaal overzicht en kan snel reageren op een verzoek.
3. het begeleiden van nieuwe liefhebbers en fokkers

Het bestuur o.v.v. de secretaris zal na aanmelding van een nieuw lid contact op nemen met het
betreffende lid met de vraag of en op welke wijze hulp kan worden geboden.
4. het jaarlijks organiseren van een jaarvergadering/voorjaarsdag en een fokkersdag in het najaar
Elk jaar in het voorjaar organiseert de DHC een jaarvergadering voor haar leden.
Op de jaarvergadering worden de gebruikelijke huishoudelijke punten van de DHC besproken,
wordt het voorgaande jaar geëvalueerd en de plannen voor het komende jaar voorgelegd.
In het tweede deel van de dag wordt zo veel mogelijk aandacht aan de dieren besteed. Dit dagdeel kan besteed
worden om een technische commissie (ervaren keurmeesters en fokkers) een oordeel te laten geven over de
meegebrachte foktomen. Ook het eventueel ruilen van dieren door fokkers onderling kan hier gebeuren.
Op de fokkersdag/jongedierendag in het najaar worden de dieren centraal gesteld door middel van het
bespreken van meegebrachte dieren, uitwisselen van dieren en reiservaringen, presentaties en het gezellig
samen zijn als leden van de DHC.

4.1

presentaties over onze variëteiten en kleurslagen, hun verzorging en fokkerij kan worden gehouden
door bestuursleden, genodigden of leden van de DHC. Het streven is om meer praktijkervaring van
de fokkers te verkrijgen. Fokkers moeten gestimuleerd worden presentaties over hun dieren
en ervaringen met de fokkerij door te geven voor hun collega’s.
4.2
het organiseren van een presentatie/discussie over fokken en foktechnieken. Leden
brengen onderwerpen in de groepsdiscussie. Er kan een (externe) deskundige
gevraagd worden om een bijdrage te leveren. Mochten er interessante uitspraken,
discussies, conclusies en/of wensen naar voren komen, dan is het interessant een
uitvoerig verslag te maken voor latere doeleinden (publicatie in “Dreentse Hoenderneis”, op DHCwebsite.
5. het onderbrengen van de (twee) clubshows bij bestaande tentoonstellingen en
het uitzetten van prijzen voor haar leden op (deze) tentoonstellingen en districtsshows
De DHC organiseert tweemaal per jaar haar clubshows. Deze clubshows worden ondergebracht bij een open
show in de provincie Drenthe en de Bondsshow van de KLN. Sinds jaren zijn dat de Poort van Drenthe Show in
Meppel en de Noordshow in Zuidlaren.
In de jaarvergadering worden per jaar de genoemde shows besproken en wordt vastgesteld waar de
districtsshows het volgende jaar worden ondergebracht.
Prijzen
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De DHC stelt prijzen ter beschikking op de DHC-clubshows, op de drie genoemde
districtsshows en op alle nationale, provinciale en open shows, uitgezonderd open
verenigingstentoonstellingen.
De betreffende shows en het prijzenschema staan beschreven in de FK-almanak.
6. het viermaal per jaar publiceren van het clubblad “Dreentse Hoenderneis”
Elk kwartaal wordt het clubblad “DREENTSE HOENDERNEIS” gepubliceerd en per post naar alle (ere)leden
gezonden.
Het clubblad wordt alleen in papieren vorm en alleen in de Nederlandse taal uitgegeven.
De inhoud van het clubblad is gevarieerd, van korte berichten van het bestuur tot volwaardige
artikelen over de hobby, over pluimvee, over de Drentse Hoenders, leuke anekdotes rond de
pluimveeliefhebberij, uitslagen van tentoonstellingen keurverslagen en dergelijke.
Alle kopij wordt naar de redactie gestuurd voor opname in het clubblad.

6.1

de inhoud van “DREENTSE HOENDERNEIS” bestaat uit praktische informatie en beslaat het hele
spectrum van de liefhebberij

6.2

de inhoud van “DREENTSE HOENDERNEIS” kan door het bestuur en ook leden gestuurd worden als
zij onderwerpen opgeven waarover zij graag een artikel geschreven zien. Op deze manier
wordt “DREENTSE HOENDERNEIS” meer ‘door fokkers voor fokkers’
7. het zorgen voor voldoende informatie over het houden en fokken van Drentse hoenders

7.1

Op de website van de DHC kan men de benodigde basis informatie vinden. Voor mensen die zich
nader willen verdiepen in het fokken en houden van het Drentse Hoen kunnen overgaan tot de
aanschaf van het boek “Drentse Hoenders Drentse Krielen”, uitgeven in 2009 en is verkrijgbaar via de
secretaris van het bestuur.
8. het behartigen van de belangen van haar leden bij de KLN, de specialistenverenigingen,
de standaardcommissie, de keurmeestersvereniging, tentoonstellingsorganisaties en
andere relevante organisaties

Het bestuur van de DHC vertegenwoordigt in het geval dat het nodig is de leden bij KLN
(Kleindier Liefhebbers Nederland), de standaardcommissie, de FK (wordt toch opgeheven???), de
keurmeestersvereniging, de locale kleindierenverenigingen en tentoonstellingsorganisaties. Advisering kan een
overleg zijn met de standaardcommissie over nieuwe creaties (door KLN vastgestelde taak bij de toelating van
nieuwe creaties) en eventuele wijzigingen in de pluimveestandaard bij Drentse Hoenders
Het bestuur kan zelf actie ondernemen, maar ook leden kunnen situaties ervaren waarin overleg
met een of meer van de genoemde organisaties noodzakelijk is.
8.1

het beleid is om in de komende jaren meer ‘jonge’ keurmeesters te vragen voor het
keuren van de Drentse Hoenders. Jong heeft hier de betekenis van ‘kort geleden de
bevoegdheid gehaald voor één of meer van de variëteiten en kleurslagen van de Drentse hoenders'.
Op deze manier wordt het keuren van onze ‘zeldzame’ variëteiten en kleurslagen voor de toekomst
gewaarborgd.
9. het verhogen van de bekendheid van de DHC en het Drentse Hoen in algemene zin.
De secretaris publiceert indien noodzakelijk een clubbijdrage in betreffend ontwikkelingen,
gebeurtenissen en andere zaken van de DHC in brede zin voor de leden en andere geïnteresseerden.

Er wordt naar gestreefd om regelmatig inhoudelijke artikelen over Drentse hoenders te publiceren in het
genoemde kleindiertijdschrift. Deze bijdrage kan zowel geschreven worden door bestuursleden als gewone
leden. Het bestuur kan deskundigen vragen om een bijdrage te leveren.
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Elk (bestuurs)lid van de DHC draagt zorg voor promotie van onze club en onze Drentse Hoenders door
bij elke relevante gelegenheid informatie te geven over de club en het Drentse Hoen. Een enthousiast
lid/fokker is de best mogelijke promotie.
De DHC geeft ook een folder uit om geïnteresseerden informatie te geven over de DHC en
het Drentse hoen. De DHC heeft en onderhoudt voorlichtingsmateriaal om op de eigen clubshow een
informatiestand te plaatsen.
9.1

Zo mogelijk jaarlijks een artikel publiceren over onze Drentse hoenders of van één of enkele van onze
speciale variëteiten en kleurslagen in Kleindier Magazine
het verzorgen van een informatiestand op een show waar veel DHCdieren worden ingezonden en veel publiek mag worden verwacht

9.2

10. het publiceren en onderhouden van de DHC-website www.drentsehoenclub.nl om de bekendheid
van de DHC en Drentse hoenders verder te vergroten en geïnteresseerde personen continu te
voorzien van informatie over de DHC en Drentse Hoenders.
Via de website met kleurenfoto’s wordt bekendheid gegeven aan de DHC als speciaalclub en variëteiten en
kleurslagen waarin het Drentse hoen voorkomt. Op deze manier kan wereldwijd vrijwel iedereen formatie
krijgen over de DHC en Drentse Hoenders. De site is ingedeeld in de volgende rubrieken:
•
•
•
•

informatie per variëteit en per kleurslag ( met informatie en foto’s)
informatie over de speciaalclub, inclusief “DREENTSE HOENDERNEIS”, bestuursleden, adressen,
contributie etc.
een e-mail reactie mogelijkheid
een korte informatieve rubriek over de vele facetten van de hoenderliefhebberij (alleen
Nederlandstalig)
De door het bestuur aangestelde webmaster verzorgt:

10.1
10.2
10.3

10.4
10.5

vernieuwen of verwijderen van tekst op de DHC website
toevoegen of verwijderen van foto’s.
een Showrubriek met wetenswaardigheden, uitslagen e.d. van het afgelopen
tentoonstellingseizoen [Eerst toestemming vragen omdat sommige fokkers niet met naam
en dier genoemd willen worden op Internet (diefstalgevaar)]
publiceren van een downloadbare pdf-folder van de DHC en het Drentse hoen
publiceren van de volledige geschiedenis van de DHC,
(van 1965 tot heden),voorzien van vele foto’s.
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