
      
 

Vlaamse hobbyfokkers van geiten en schapen
 

Een vereniging met een hart voor geiten en schapen ! 
 

Mogen we ons even voorstellen ? We zijn een vereniging die in 1993 opgericht werd met de volgende doelstellingen : 
 

o Het invullen van een zinvolle vrijetijdsbesteding en het uitbouwen van een vriendenkring 
o Het stimuleren van de geiten- en schapenhouderij in al haar facetten door verspreiding van zoveel mogelijk 

informatie hierover. 
o Het bijhouden van het stamboek van de volgende niet-erkende rassen : dwerg- en angorageiten, kerry-hill en 

ouessantschapen, en het registreren van een aantal rassen die ook nog niet officiëel in België erkend worden. 
Voor meer informatie hierover kan je terrecht op onze internet-site op www.vhgs.be 

 
Via onze internet-site en ons clubtijdschrift proberen we onze leden zoveel mogelijk informatie te verschaffen over 
het reilen en zeilen in het geiten- en schapenwereldje. Regelmatig staan we met onze informatiestand op diverse 
activiteiten, of verlenen we onze medewerking aan de inrichting van wedstrijden. 
 
We zijn een sterk groeiende vereniging die eind 2006 meer dan 365 leden telde ! Wat bieden wij onze leden aan ?  
 

o Elke drie maanden een tijdschrift, op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober 
o Gratis advertenties “Te koop – Gezocht” op onze internet-site en in ons tijdschrift 
o Indien u dit wenst wordt uw fokkerij gratis opgenomen op onze “Pagina’s van de leden” 
o Mogelijkheid tot deelname aan onze jaarlijkse “Schapen- en geitenhappening” en aan ons jaarlijks teerfeest 
o Mogelijkheid om deel te nemen aan alle activiteiten die door onze vereniging ingericht worden, zoals studie-

vergaderingen, daguitstappen, . . . 
o Korting op een aantal van onze promotieartikelen. Het lidgeld is steeds geldig van 1 januari tot 31 december. 
 
 

 
 

 Aarzel dus niet langer en word lid van onze vereniging, meer info vind je op 
www.vhgs.be of via 0476/29.41.31. Het lidgeld bedraagt slechts 12,50 euro per jaar 

en kan je overschrijven op rekening 930-0038408-60   (VHGS (Secretariaat) – 
 Dries 31 – 1745 Mazenzele - met vermelding van ‘Nieuw lid VHGS’, vermeld ook je e-mail adres). 


