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RAAD VAN BEHEER FOKKERONDERSTEUNING:
WIJ HELPEN FOKKERS VAN STAMBOOMHONDEN!
Als koepelorganisatie die staat voor houden van honden,
vindt de Raad van Beheer het fokken van gezonde en
sociale honden erg belangrijk. Daarom ondersteunen wij
fokkers van stamboomhonden graag bij het verantwoord
fokken van honden. Om de verantwoorde fokkerij
een impuls te geven, schroeven we het niveau en de
intensiteit van onze ondersteuning verder op.

fokkers van andere rassen in contact komen, maar vind je
dat lastig. Of misschien heb je simpelweg behoefte aan
extra ondersteuning bij jou in de buurt. Of aan een extra
bezoek en gesprek met de buitendienstmedewerker van
de Raad van Beheer. In die gevallen kun je terecht bij de
Raad van Beheer Fokkerondersteuning.
Onze Fokkerondersteuning biedt verschillende diensten,
voor elk wat wils!

Voor ondersteuning bij het verantwoord fokken kun je als
fokker meestal terecht bij de desbetreffende
rasvereniging(en). Maar misschien is er helemaal geen
rasvereniging voor jouw ras. Misschien wil je graag met
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CHECKLIST FOKKERS VAN STAMBOOMHONDEN
Wil je (voor het eerst) een nestje stamboompups fokken, dan is het handig een overzicht te hebben van de procedure
en regels waaraan je moet voldoen. In de folder Checklist Fokker Stamboomhonden staan de belangrijkste regels en
de procedure voor het online aanmelden van een nestje stamboompups.
De checklist is verdeeld in vier fases:
1. Dek-aangifte
2. Geboorte-aangifte
3. Nestcontrole, chippen & DNA-afname
4. Stambomen, DNA-profiel, registratiebewijs & nazorg
Per handeling vink je af of deze is gedaan. Een handig
hulpmiddel zodat je zeker weet dat je niets vergeet.

Je kunt de folder (zie afbeelding hieronder)
downloaden op onze website via de pagina
houdenvanhonden.nl/fokkerondersteuning
Wil je een papieren versie? Dat kan ook, stuur dan een
mailtje naar info@raadvanbeheer.nl. Je hebt de folder
dan binnen enkele dagen in huis.

SERVICEGESPREK MET
BUITENDIENSTMEDEWERKER
Heb je eenmaal een nestje, dan moeten de pups gechipt
worden. Daarvoor maakt onze buitendienstmedewerker
een afspraak met je. Heb je behoefte aan ondersteuning
of heb je meerdere vragen, geef dit dan meteen bij het
maken van de afspraak aan. Dan maakt de medewerker
extra tijd vrij voor een langer servicegesprek.

Ons team buitendienstmedewerkers. Maak een afspraak met
jouw regionale medewerker voor een servicegesprek.
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FOKKER SERVICELIJN
Wij zijn iedere werkdag tijdens kantooruren telefonisch
bereikbaar voor (spoed)vragen over het fokken van
stamboomhonden. Heb je meerdere vragen of wil je
uitgebreider, eventueel buiten kantooruren, met een
buitendienstmedewerker spreken? Dan is de Fokker
Servicelijn wellicht dé oplossing! Vraag via het formulier
op onze website een telefoongesprek aan, geef aan waar
het over gaat, vul de dag en het tijdstip in waarop je
gebeld wilt worden. Dan nemen we op het gewenste
tijdstip contact met je op.

INFORMATIEDAG PROFESSIONELE FOKKER
Het verantwoord fokken van meerdere nesten per jaar is
een intensief proces, waar het nodige bij komt kijken.
Als je ervoor kiest om professioneel te gaan fokken, dan
gelden aanvullende bepalingen vanuit de wetgeving.
Zo moet je over een minimum-kennisniveau beschikken:
welke opleiding voldoet daarvoor? En wat kun je
verwachten van controle door de overheid? Wat betekent
professioneel fokken als het gaat om financiën en
belasting? Hoe kun je met dezelfde passie en op een
verantwoorde manier toch professioneel (blijven) fokken?

Wat is daar voor nodig en wat komt er allemaal bij kijken?
Al deze vragen (en meer) komen tijdens deze dag aan de
orde. Daarvoor trekken we deskundige sprekers aan en
mensen met ervaring uit de sector, die vertellen over
allerhande thema’s die met professioneel fokken te
maken hebben.
De eerste dag is gepland op zaterdag 19 oktober 2019,
op een locatie centraal in het land. Meer informatie over
programma en inschrijving vind je op
www.houdenvanhonden.nl/fokkerondersteuning.
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FOKKERS HELPEN FOKKERS
Hoe mooi is het om een netwerk in je eigen regio te hebben,
waar je terechtkunt met al je vragen en problemen? Wij brengen
je in contact met fokkers bij jou in de buurt. Zij kunnen je
helpen: met informatie, maar ook met raad en daad,
bijvoorbeeld door aanwezig te zijn tijdens de dekking of bij de
geboorte van je nestje. Je vindt de gegevens van ‘fokkers
helpen fokkers’ in je fokkersaccount op onze website. Wil je zelf
graag ondersteuning bieden, meld je dan aan via het formulier
op de website onder ‘fokkers helpen fokkers’.

FOKKERSCAFÉ
Wij organiseren gratis toegankelijke inloopavonden voor (aspirant-)fokkers
op locatie in de regio. Gezellig en informeel, de koffie staat klaar. De
regionale buitendienstmedewerker is er, samen met een aantal ervaren
fokkers. Zij staan klaar om al je vragen te beantwoorden en je te
adviseren. Soms is er ook een dierenarts/specialist aanwezig voor
specifieke vragen. Als je je van tevoren aanmeldt, kun je ook alvast je
vragen of gewenste thema’s insturen. Dan kunnen de deskundigen zich
voorbereiden. Een overzicht van de locaties, data en het aanmeldformulier
vind je op onze website.

RAADAR FOKKERSPECIAL
De Raadar is onze maandelijkse nieuwsbrief over het houden van honden. Wellicht ben
je als fokker geïnteresseerd in items die specifiek over fokken gaan. Daarvoor brengen
we driemaal per jaar een Fokkerspecial van Raadar uit, boordevol informatie voor
fokkers. Je ontvangt deze automatisch als je een fokkeraccount op onze website hebt.

Fokkerondersteuning
www.houdenvanhonden.nl/fokkerondersteuning
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