Pekingees en Dwergspanielclub

Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Pekingees- en
Dwergspanielclub te houden op 12 maart 2013 in AC Restaurant ’t Harde, Eperweg 94 8084
HK ’t Harde, T +31(0)525 651 341.
Aanvang: 20.00 uur.
1. Opening
2. Notulen BALV 10 mei 2012 (zie hiervoor het laatste clubblad)
3. Mededelingen en ingekomen stukken.
4. Jaarverslag Secretariaat (zie hiervoor het laatste clubblad)
5. Financieel Jaarverslag (dit jaarverslag is na 1 februari 2013 op te vragen bij de penningmeester)
6. Begroting 2013 (begroting 2013 is na 1 februari op te vragen bij de penningmeester)
7. Verslag kascommissie
8. Benoeming Kascommissie
9. Vaststellen contributie en overige tarieven. In verband met het overgaan op een digitaal clubblad wordt de
contributie voor 2013 € 25,-, gezinsleden € 5,- en buitenlandse leden € 30,- ,buitenlandse gezinsleden € 5,-. Het
bestuur stelt verder voor overige tarieven niet te wijzigen.
10. Stand van zaken EGCN
11. Voorstel tot wijziging Rasspecifiek Fokreglement Griffonnen

13. Voorstel tot wijzigen Rasspecifieke fokreglementen naar Verenigingsfokreglementen
14. Uitreiking bekercompetitie
15. Bestuursverkiezing.
16. Rondvraag
17. Sluiting.
Ad 11.
Het bestuur stelt voor om het rasspecifiek fokreglement voor de griffonnen als volgt te wijzigen.:
Artikel 1. Fokregels teef:
Oud
Een teef moet tenminste 30 maanden oud zijn ten tijde van de dekking voor haar eerste nest.
Nieuw:
Een teef moet tenminste 16 maanden oud zijn ten tijde van de dekking voor haar eerste nest.
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12. Voorstel tot wijziging Rasspecifiek Fokreglement King Charles Spaniel
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Artikel 2. Fokregels reu
Oud:
Een reu moet tenminste 30 maanden oud zijn ten tijde van zijn eerste dekking.
Nieuw:
Een Nederlandse reu moet tenminste 12 maanden oud zijn ten tijde van zijn eerste dekking. Hij moet een MRI
scan ondergaan hebben en de gradatie 0 C behaald hebben. Hij kan alleen ingezet worden conform het Clare
Rusbridge protocol. Een buitenlandse reu die geen MRI scan ondergaan heeft moet met een teef
gecombineerd worden die de gradatie A of B (graad 0 of 1) behaald heeft.
Syringomyelia-onderzoek
Alles wat bij artikel 3 Gezondheidsonderzoeken onder "Syringomyelia-onderzoek" staat vervalt.
Nieuw
Syringomyelia-onderzoek

Let op: Honden die volgens het oude Clare Rusbrige protocol tussen 2,5 en 3 jaar zijn getest en definitief vrij
zijn bevonden mogen bij wijze van uitzondering opnieuw getest worden als de hond de leeftijd van 5 jaar heeft
bereikt en hoeven dus niet op 3 jarige leeftijd al weer getest te worden.

Algemene Ledenvergadering Pekingees en Dwergspanielclub

Alle fokdieren moeten een MRI scan ondergaan hebben t.w.: De eerste MRI scan kan worden uitgevoerd nadat
de hond de leeftijd van 12 maanden bereikt heeft. Indien de hond op latere leeftijd wederom ingezet wordt
voor de fokkerij moet de MRI scan herhaald worden volgens het Clare Rusbridge protocol. Dit houdt in dat de
hond opnieuw getest moet worden als de hond de leeftijd van 3 jaar heeft bereikt. Ook dient de hond weer
opnieuw getest te worden als de hond de leeftijd van 5 jaar heeft bereikt. De test die gedaan wordt als de hond
de leeftijd van 5 jaar heeft bereikt heeft een definitief karakter. De MRI uitslagen moeten gelezen worden
conform het Clare Rusbridge protocol, en er mag enkel gefokt worden conform het Clare Rusbrige protocol.
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Ad. 13.
Alle bij de Raad van Beheer aangesloten verenigingen moeten gebruik gaan maken van dit format:
VerenigingsFokReglement (VFR). De Raad van Beheer levert hiervoor een digitaal document aan met de
verplichte hoofdstuk/ paragraafindeling. De Raad van Beheer zal de verenigingsfokreglementen te zijner tijd op
specifieke relevante punten controleren.
Het bestuur stelt voor om voor alle rassen de huidige rasspecifieke fokreglementen over te zetten naar het
nieuw format VFR en deze te publiceren op de weblog van het desbetreffende ras. Tevens zijn ze opvraagbaar
bij het Secretariaat.
In onze huidige rasspecifieke fokreglementen zijn showkwalificaties opgenomen en een aankeuring. Met de
kennis en stand van zaken van vele rashonden is het niet wenselijk om alleen op uiterlijk van honden te
selecteren. Daarintegen vindt het bestuur dat honden wel gezien moeten worden om zware diskwalificerende
fouten, zoals bijv. monorchide of cryptorchide reuen uit te sluiten van de fok. Het bestuur stelt dan ook om
de showkwalificatie te versoepelen zie bijlage 1.
Ad. 12.
Voorstel tot wijziging rasspecifiek fokreglement voor de King Charles Spaniel.
OUD:
Art. 3. Gezondheidsonderzoeken
Fokdieren moeten vóór de dekking worden onderzocht op:

Fokdieren moeten vóór de dekking worden onderzocht op Patella Luxatie. De knietest is eenmalig éénmalig en
wordt uitgevoerd op een leeftijd van minimaal 12 maanden door een specialist uit de Meutstege-groep. Alleen
de volgende combinaties van resultaten zijn toegestaan :
a. Vrij met vrij
b. Vrij met graad 1 of 2
c. Graad 1 met graad 1 of 2
ECVO-oogonderzoek
Fokdieren moeten vóór de dekking worden onderworpen aan een ECVO-oogonderzoek. Ze mogen slechts
ingezet worden voor de fokkerij indien ze een geldige uitslag hebben waarin ze zijn vrijverklaard van genoemde
aandoening(en):
a. Cataract
b. PRA
c. Micro Ophtalmie
d. PHTVL /PHPV (slechts ter inventarisatie)
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Patella Luxatie
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Het onderzoeksresultaat heeft tot en met de leeftijd van 7 jaar een geldigheidsduur van 12 maanden.
Onderzoek op of na de leeftijd van 8 jaar heeft een definitief karakter.

Mitralis Valve Disease (MVD).
Teven vóór elke dekking; reuen vóór de eerste dekking en daarna elke 12 maanden. Alleen fokdieren met de
volgende uitslagen mogen worden ingezet :
a. Dieren tot 24 maanden: vrij
b. Dieren tussen 24 en 36 maanden: graad 1 (of vrij)
c. Dieren ouder dan 36 maanden: graad 2 (of lager)
d. Dieren ouder dan 60 maanden: graad 3 (of lager)
Er wordt aanbevolen met fokdieren die serieus lijden aan Epilepsie niet te fokken.
Er wordt aanbevolen geen twee volledig staartloze honden met elkaar te combineren.
Er wordt aanbevolen een combinatie die gespleten gehemeltes heeft opgeleverd, niet
te herhalen.
NIEUW:
Patella Luxatie:

ECVO-oogonderzoek
Fokdieren moeten vóór de dekking worden onderworpen aan een ECVO-oogonderzoek. Het
onderzoeksresultaat heeft tot en met de leeftijd van 7 jaar een geldigheidsduur van 12 maanden. Onderzoek
op of na de leeftijd van 8 jaar heeft een definitief karakter.
Mitralis Valve Disease (MVD).
Teven vóór elke dekking; reuen vóór de eerste dekking en daarna elke 24 maanden.
Alleen fokdieren met de volgende uitslagen mogen worden ingezet :
a. Dieren tot 24 maanden: vrij
b. Dieren tussen 24 en 36 maanden: graad 1 (of vrij)
c. Dieren ouder dan 36 maanden: graad 2 (of lager)
d. Dieren ouder dan 60 maanden: graad 3 (of lager)
Syringomyelia-onderzoek
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Beide ouderdieren dienen onderzocht te worden op Patella Luxatie. Het Patella Onderzoek (éénmalig
onderzoek v.a. de leeftijd van 1 jaar) dient te worden uitgevoerd door een specialist van de Meutstege groep.

4

Pekingees en Dwergspanielclub

Let op: Honden die volgens het oude Clare Rusbrige protocol tussen 2,5 en 3 jaar zijn getest en definitief vrij
zijn bevonden mogen bij wijze van uitzondering opnieuw getest worden als de hond de leeftijd van 5 jaar heeft
bereikt en hoeven dus niet op 3 jarige leeftijd al weer getest te worden.
Bij de afgifte van de pups de PHTVL test verwijderen.
Ad. 15
Mw. M. Ottens (Secretaris) is aftredend en herkiesbaar.
Mw. Radstok is tussentijds afgetreden.
Mw Dirkx-Schoonhoven zal haar taken m.b.t. het clubmatchsecretariaat overnemen.
De bestuursfunctie voorzitter wordt daardoor vacant.
Op voordracht van tien leden kunnen kandidaten voor het bestuur worden voorgesteld. Een voordracht dient te
bevatten: de functie waarvoor die persoon kandidaat gesteld wordt, een bereidverklaring van de voorgestelde
kandidaat bij benoeming ook daadwerkelijk zitting te nemen in het bestuur en de volledige namen, adressen en
handtekeningen van de leden die een kandidaat voorstellen. Een voordacht dient uiterlijk 5 maart (datum
poststempel) op het secretariaat van de vereniging binnen te zijn.
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Alle fokdieren moeten een MRI scan ondergaan hebben t.w.: De eerste MRI scan kan worden uitgevoerd nadat
de hond de leeftijd van 12 maanden bereikt heeft. Indien de hond op latere leeftijd wederom ingezet wordt
voor de fokkerij moet de MRI scan herhaald worden volgens het Clare Rusbridge protocol. Dit houdt in dat de
hond opnieuw getest moet worden als de hond de leeftijd van 3 jaar heeft bereikt. Ook dient de hond weer
opnieuw getest te worden als de hond de leeftijd van 5 jaar heeft bereikt. De test die gedaan wordt als de hond
de leeftijd van 5 jaar heeft bereikt heeft een definitief karakter. De MRI uitslagen moeten gelezen worden
conform het Clare Rusbridge protocol, en er mag enkel gefokt worden conform het Clare Rusbrige protocol.
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