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Algemeen
Het bestuur van de DHC formuleert haar beleid, legt het op schrift vast en houdt dit beleid actueel door een
jaarlijkse beoordeling en eventuele aanpassing.
Het resultaat is een actueel ‘Beleidsplan Drentse Hoen Club’.
Missie: Waarom bestaan we?
Het bestuur draagt zorg voor het behoud van het Drents cultuurhistorisch besef, door het in standhouden
van Drentse Hoenders en Drentse krielen. Zorgen voor publiciteit van het ras en liefhebbers aanmoedigen tot
het houden en fokken van pluimvee.
Visie: Hoe doen we dat?
Door het bevorderen van het fokken van Drentse Hoenders en Drentse krielen aan de hand van de vastgestelde
pluimveestandaard, waarbij het streven is, gezonde dieren te fokken, die een zo hoog mogelijke kwaliteit
vertonen.
Publicatie:
Het beleidsplan zal ter inzage worden aangeboden op de website van de Drentse Hoen Club en op aanvraag is
een papieren versie verkrijgbaar bij het bestuur.
Algemene doelstelling
Het ‘Beleidsplan DHC’ dient drie doelen:
1

Het beleidsplan is een actieplan maar ook een middel om te controleren of de vooraf gestelde
resultaten worden behaald.
Op deze manier wordt ook zichtbaar, dat op bepaalde werkgebieden meer of dat bepaalde acties
anders gedaan moeten of kunnen worden. Het bestuur van de DHC wordt er telkens op geattendeerd
of het algemene uitgangspunt, het in stand houden en verspreiden van het ras voldoende resultaat
oplevert .
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Voor het op schrift hebben van het beleid van de DHC, stimuleert het bestuur individuele leden om
actief mee te denken en voorstellen te doen aan het bestuur. Dit is nodig, omdat het beleid van de
DHC wordt gemaakt, gedragen en uitgevoerd door alle leden van de speciaalclub. De leden van de DHC
hebben zicht op de activiteiten van de vereniging, haar aandachtspunten en mogelijke verbeteringen.
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Het doel van de speciaalclub DHC is met elkaar de erkende variëteiten en kleurslagen in stand te
houden en deze volgens standaardeisen te fokken en te verbeteren.
Liefhebbers betrekken bij de realisatie van de vastgestelde doelstellingen door hun inbreng praktisch
te vertalen.
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Erkende variëteiten en kleurslagen:
• Drents Hoen
• Drents Hoen bolstaart
• Drents kriel
• Drents kriel bolstaart
De kleurslagen waarin het Drentse Hoen erkent is, zijn alle bekende patrijsvarianten, met als unieke kleurslag
voor het ras de gezoomd patrijskleurigen. De bolstaarten zijn erkend in alle bekende kleuren.
Het bestuur heeft niet de verwachting dat alle variëteiten en kleurslagen gemakkelijk te stimuleren zijn, om
een redelijk aantal blijvende fokkers achter zich te krijgen. Van de variëteiten en kleurslagen bij de DHC zijn ten
minste 2 variëteiten (Drentse Hoen groot bolstaart en Drentse kriel bolstaart) te benoemen als ‘zeer
zeldzaam’.
Het beleid nader verklaard

Om haar doel te bereiken ontwikkelt de DHC de volgende activiteiten .
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
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.
3. het begeleiden van nieuwe liefhebbers en fokkers
4. het jaarlijks organiseren van een jaarvergadering/voorjaarsdag en een fokkersdag in het
najaar
5. het onderbrengen van twee clubshows bij bestaande tentoonstellingen en
het uitzetten van prijzen voor haar leden op deze tentoonstellingen.
6. het viermaal per jaar publiceren van het clubblad “Dreentse Hoenderneis”
7. het zorgen voor voldoende informatie over het houden en fokken van de Drentse hoenders en haar
variëteiten en kleurslagen
8. het behartigen van de belangen van haar leden bij de KLN, de kleindierenverenigingen,
de standaardcommissie, de keurmeestersvereniging, tentoonstellingsorganisaties en
andere relevante organisaties
9. het verhogen van de bekendheid van de DHC en het Drentse Hoen in algemene zin, door
promotie activiteiten.
10. het publiceren en onderhouden van de DHC-website, om de bekendheid van
de DHC en het Drentse Hoen te vergroten en geïnteresseerde personen continu te
voorzien van informatie over de DHC en het Drentse Hoen.
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