
Voorstel HB voor de AV van 26-11-2022 

Harmonisering WUSV 
Het doel van de Wereld Unie van de Verenigingen van Duitse Herdershonden (WUSV) en haar aangesloten 
verenigingen is het handhaven en promoten van de Duitse herdershond als een gezonde, in de samenleving 
goed functionerende en een tot hoge arbeidsprestaties aangelegde krachtige werkhond. 

Lidverenigingen  

De lidmaatschapsverenigingen van de WUSV 

• zijn verantwoordelijk voor het aansturen van de fok, fokadvies en fokcontroles.

• zijn verplicht om hun regelgeving in overeenstemming te brengen met de WUSV-statuten;

• zijn verantwoordelijk voor de geschikte opleiding, de benoeming, de nascholing en de inzet van
hun fokfunctionarissen (keurmeesters). De aangesloten lidmaatschapsverenigingen dienen dit
door passende voorzieningen te regelen;

• zijn verantwoordelijk voor het controleren van de kennis en bijscholing van hun fokkers.

• zijn verplicht te voldoen aan de bepalingen van de nationale koepelorganisatie (bij ons de Raad
van Beheer).

• Sommige van de hierboven beschreven taken worden uitgevoerd door de nationale
koepelorganisatie van de FCI (bij ons de Raad van Beheer).

Alleen bij clubmatches welke gehouden worden door het erkende WUSV-lidmaatschapsland worden de 
kwalificaties erkend door WUSV/SV. In elk WUSV-lidmaatschapsland mag jaarlijks slechts één nationale 
Kampioenschapsclubmatch worden georganiseerd waar de  kwalificatie "Uitmuntend Auslese" ("VA") kan 
worden behaald. 

Voor de WUSV geldt dat de internationale databank de basis vormt voor betekenisvolle, fokrelevante 
wetenschappelijke analyses zoals fokwaarde schattingen (bijvoorbeeld: HD, ED, grootte-vererving, 
vruchtbaarheidsanalyses etc.). Dit betekend dat de VDH al haar data van alle (werk)resultaten registreert. 

Hierdoor ontstaat het volgende voorstel: 

Het niet verplicht stellen van het VDH lidmaatschap op VDH evenementen ongeacht het ras van de 
ingeschreven hond. 

Iedere Duitse Herder is vrij om deel te nemen aan alle evenementen met uitzondering van de evenementen die 
leiden tot een WK teamselectie waardoor de VDH vertegenwoordigd wordt. Met andere woorden, VDH 
lidmaatschap alleen verplicht voor PAK, NKK, Pré-Selektiewedstrijden, NIAK en NIKA. 

Gekoppeld aan VDH evenementen incl. examens met een Duitse Herder ligt een administratieve afwikkeling. 
Denk aan verwerking in onze database, verwerking van het Keurboek, exporteren in de SV database, 
verwerking van de Fokgeschiktheiduitslag enz. Dit is voor VDH leden gratis, voor niet VDH leden wordt een 
bedrag in rekening gebracht van € 15,00 dat bij inschrijving door de organisatie geïnd wordt en later met de 
penningmeester VDH verrekend wordt. 

Bij aanname van dit voorstel worden de volgende punten/reglementen aangepast: 

Huishoudelijk Reglement  -Artikel D 

Vademecum 
A5 Betalingen, afdrachten en vergoedingen 
B2 Organisatie FGK 
C2 Voorschriften mbt deelname en organisatie Africhtingsevenementen 
C3 Wed Reglement voor VDH africhtingswedstrijden 
E1 VDH Startlicentie Agility 



Motivatie 
De tweede Duitse Herder rasvereniging in Nederland,  welke erkend is door de RvB, heeft de erkenning bij de 
WUSV aangevraagd. De WUSV hanteert echter het streven : één vertegenwoordigende Duitse Herder 
rasvereniging per WUSV lidstaat. De WUSV eist dat iedere Duitse Herder eigenaar binnen de betreffende 
lidstaat de mogelijkheid moet krijgen om deel te nemen aan de evenementen zoals boven beschreven binnen 
de WUSV-lidvereniging, in Nederland is dit de VDH. 
 
Wij als VDH hechten er veel waarde aan dat wij binnen Nederland de enige, bij de WUSV aangesloten, Duitse 
Herder vereniging zijn. Vandaar dat wij een eerder ingenomen besluit tot verplichting van het VDH 
lidmaatschap moeten herzien. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


