JAARVERSLAG REDACTIE 2016
1. Inleiding
Een nieuwe hoofdredacteur voor de VDH is ondanks actieve
werving nog niet gevonden. De redactie bestond in 2016 uit 1
interim hoofdredacteur, 1 gedelegeerde vanuit het HB, 4
freelancers, 2 correctoren en 4 VDH fotografen, zij zetten zich
allen belangeloos voor de VDH in. Het team functioneert goed,
maar is kwetsbaar. In 2016 is door een aantal leden van het
redactieteam intensief gewerkt aan het manuscript van het
jubileumboek met als titel Eeuw(ig) VDH.
2. Doel, doelgroep (gebruikers), beoogd resultaat
Het doel van de redactie is: uitgifte van het VDH-maandblad met
aandacht voor een gevarieerde inhoud en mooie foto’s, uitgifte van
de digitale nieuwsbrief, aansturen redactieteam en freelancers
(redactieleden en fotografen). Plaatsen van nieuwsberichten op
website en Facebookpagina VDH Duitse Herdershonden. Sinds
oktober 2016 ook de uitgifte van een Engelstalige WUSV nieuwsbrief
en dito FB pagina, gericht op promotie van de WK’s 2017.
3. Looptijd
Van 1 januari 2016 t/m 31 december 2016.
4. Activiteiten en behaalde resultaten
In 2016 verscheen maandelijks een digitale nieuwsbrief, naast
twee gesponsorde nieuwsbrieven van Medpets. Het aantal
abonnees schommelt rond de 2000 (leden en niet VDH-leden).
Voor de WK nieuwsbrief zijn eind 2016 circa 100 abonnees.
Er zijn in 2016 11 maandbladen en 11 digitale nieuwsbrieven verspreid.
De Facebookpagina van de VDH kent meer dan 1400 volgers.
Er zijn 4 freelance fotografen actief, 4 freelance redactieleden en 2
correctoren. Een gedragsdeskundige verzorgd iedere 2 maanden een
vraag en antwoord rubriek.
Sinds begin 2016 is de 3-talige WK website live, deze wordt regelmatig
voorzien van informatie.
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Maud Diemer fungeert sinds het vertrek van de hoofdredacteur als interim
hoofdredacteur en stuurt het redactie- en fotografenteam aan.
In 2016 kwam de commissie jubileumboek drie keer bijeen, bestaande uit
Annette van der Wal, Peter Nefs, Jan Redder en Maud Diemer.
5.
Financiën
Circa 44.000 euro, met name voor drukwerk en verspreiding maandbladen
Kleine vergoeding voor reiskosten fotografen en freelancers, evenals een
kleine attentie als blijk van dank.
6. Terugblik.
De redactie kwam in januari 2016 en in april 2016 bijeen, samen met de
gedelegeerde van het HB, Peter Nefs.
7. Opmerkingen en knelpunten
Structurele invulling redactieteam, aanvulling freelancers en
hoofdredacteur.
VDH-website – doorlopend voorzien van nieuwe informatie
WK-website – doorlopend voorzien van nieuwe informatie
8. Bijlagen
Geen.
Namens de VDH
Maud Diemer
Interim Redactie
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