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Als erkende ANBI-stichting streven wij ernaar om onze taken, welke in onze 

statuten zijn aangegeven, ieder jaar kritisch te bekijken. In onze maatschappij 

veranderen er regelmatig zaken waaraan wij niet zijn gewend. Het is daarom 

soms erg moeilijk om anders te willen of te moeten denken. Ik wil even de nieuwe 

Wet “Dieren” aanhalen. In deze wet zijn spelregels afgesproken m.b.t. het fokken 

van dieren en het voorkomen van ernstige ziektes, spelregels over opvang van 

dieren, spelregels over het vervoeren van dieren en nog veel meer zaken. Een 

belangrijk aspect wordt in deze wet geregeld: de aansprakelijkheid van de fokker. 

Als voorzitter wil ik met dit voorwoord iedereen die iets met het fokken van dieren 

te maken hebben, vragen om deze goede regels te volgen. Helaas zijn wij in 

Nederland erg goed in het naast ons neerleggen van afspraken (lees wetten). 

Velen gaan het liefst nog steeds hun eigen gang. Als Stichting willen wij daardoor 

onze voorlichtingstaak nog sterker ter hand nemen. Wij zijn al begonnen om bij 

diverse belangenverenigingen een gehoor te vinden. Niets is fijner als dat dit nu 

al zijn werking heeft getoond. Wij zijn als Stichting al aanwezig bij vele 

diervriendelijke evenementen. Wij kunnen daardoor een groot publiek bereiken. 

Wij geven informatie aan aspirant hondeneigenaars waar zij op moeten letten. Wij 

geven geen adviezen waar een aspirant koper een goede hond kan kopen. De 

juiste fokker bereikt zijn publiek door aan te geven dat hij wil fokken zoals onze 

Stichting voorstaat.  U als lezer van deze inleiding, helpt ons zeer, indien u onze 

visie uitdraagt en daardoor ons helpt om te voorkomen dat zieke Duitse herders 

worden geboren. Dit beleid willen wij de komende twee jaar voeren en afwachten 

of wij en hoe wij dit beleid kunnen uitbreiden. De Nederlandse Voedsel en Waren 

Autoriteit zal ons zeker een handje willen helpen. Wilt u ons als vrijwillig 

bestuurslid helpen en u samen met ons het belang van de gezonde Duitse herder 

uit te dragen?  

Hans Mijnheer, voorzitter  


