Aan alle fokkers van stamboomhonden

Amsterdam, november 2019
Geachte heer, mevrouw,
Als overkoepelende organisatie voor alles dat met houden van honden te maken heeft, vinden wij
het verantwoord fokken van gezonde en sociale honden erg belangrijk. Daarom ondersteunen wij
de verantwoorde fokkers van stamboomhonden graag bij het fokken van een nest stamboompups.
Voor ondersteuning bij het verantwoord fokken kun je als fokker in eerste instantie terecht bij de
aangesloten rasvereniging(en) van je ras. Maar misschien is er geen rasvereniging van het ras dat
je fokt. Of wil je ook graag met fokkers buiten je ras in contact komen maar vind je dat lastig. Of
heb je gewoon behoefte aan extra ondersteuning bij jou in de buurt.
In die gevallen kun je terecht bij de Raad van Beheer Fokker Ondersteuning die we dit jaar gestart
zijn. Er zijn verschillende diensten die we aanbieden voor fokkers. Voor elk wat wils!
In bijgaande folder lees je er alles over. Ook hebben we de eerste uitgave van de ‘Checklist fokker
stamboomhonden’ bijgesloten. Een compact en handig hulpmiddel bij het fokken van een nest.
Fokkers helpen fokkers: zoek ondersteuning of meld je aan!
Fokkers helpen fokkers is een netwerk van fokkers in je regio waar je met vragen terecht kunt. We
brengen je in contact met fokkers die je kunnen helpen met informatie of die in je omgeving wonen
waardoor ze je kunnen helpen door bijvoorbeeld aanwezig te zijn tijdens de dekking, bij de
geboorte van het nest, of als opvang als je een dag weg moet. Je vind de actuele lijst van
'fokkers helpen fokkers' in je fokkersaccount op onze website. De eerste fokkers hebben zich al
aangemeld.
Ben je een ervaren fokker en wil je graag andere fokkers ondersteuning bieden, meld je dan aan
via het formulier op de website.
FokkersCafé: koffie & hondenpraat voor fokkers
De eerste edities van het FokkersCafé staan vanaf januari 2020 gepland. Er zijn al meerdere
kynologenclubs verspreid door Nederland met een FokkersCafé. Kijk op de website voor het actuele
overzicht. We zien je graag voor een avond met koffie & hondenpraat voor fokkers. Aanmelden is
gewenst.
Infodagen professionele fokkerij
Het verantwoord fokken van meerdere nesten per jaar is een intensief proces. Voor fokkers die dit
professioneel willen doen gelden aanvullende eisen vanuit wetgeving, op gebied van kennis,
controle door overheid, belastinggebied, enzovoorts.
Hoe kun je met dezelfde passie en op een verantwoorde manier toch professioneel (blijven)
fokken? Wat is er voor nodig en wat komt er allemaal bij kijken?
We organiseren 2 verschillende infodagen met sprekers over de thema’s die met professioneel
fokken te maken hebben. Locatie is Aeres Training Centre, Barneveld.
De data zijn zaterdag 14 maart en zaterdag 18 april 2020. Bijdrage in de kosten is € 20,-- per
dag. Je kunt je aanmelden via de website. Vol = vol.
Alle informatie kun je vinden op www.houdenvanhonden.nl/fokkerondersteuning.
Met vriendelijke groet,

Raad van Beheer
Rony Doedijns, directeur

