Uitnodiging tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de
Pekingees- en Dwergspanielclub te houden op donderdag 10 mei in
AC Restaurant ’t Harde, Eperweg 94 8084 HK ’t Harde, T +31(0)525 651 341.
Aanvang: 20.00 uur.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opening
Notulen ALV 29 februari 2012.
Mededelingen en ingekomen stukken.
Clubblad
Vaststellen contributie .
Korte samenvatting Algemene Vergadering Raad van Beheer 24 mei a.s.
Voorstel tot wijziging Rasspecifiek Fokreglement Griffonnen.
Voorstel tot wijziging variéteitkruisingen Peruaanse Naakthonden.
Voorstel tot wijziging Fokreglement en sanctiebeleid.
Rondvraag

Ad 7.
Op initiatief van de Griffon Belge, Griffon Bruxellois en Petit Brabançon fokkers wordt voorgesteld in het
Rasspecifieke Fokreglement voor deze rassen de volgende wijzigingen aan te brengen:
Artikel 1. Fokregels teef oud:
Een teef moet tenminste 30 maanden oud zijn ten tijde van de dekking voor haar eerste nest.
Artikel 1. Fokregels teef nieuw:
Een teef moet tenminste 16 maanden oud zijn ten tijde van de dekking voor haar eerste nest.
Artikel 2. Fokregels reu oud:
Een reu moet tenminste 30 maanden oud zijn ten tijde van zijn eerste dekking.
Artikel 2. Fokregels reu nieuw:
Een Nederlandse reu moet tenminste 12 maanden oud zijn ten tijde van zijn eerste dekking 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.
Artikel 3. Gezondheidsonderzoeken:
Alles wat bij artikel 3 Gezondheidsonderzoeken onder de kop "Syringomyelia-onderzoek" staat komt te
vervallen.
Syringomyelia-onderzoek nieuw:
Alle Nederlandse Griffonnen die ingezet worden voor de fokkerij moeten een MRI scan ondergaan hebben. 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. De MRI uitslagen moeten gelezen worden conform het Clare Rusbridge protocol, en er mag
enkel gefokt worden conform het Clare Rusbrige protocol.
Ad 8.
De Peruaanse- & Mexicaanse naakthond zijn onderverdeeld in 3 CACIB rassen/variëteiten: klein, middel &
groot.

In 2009 is een convenant opgesteld waarin is geregeld dat variëteitskruisingen zijn toegestaan met een kleinere
reu. Grote teef x middel reu & middel teef x kleine reu.
Recent heeft de FCI de intentie uitgesproken alle kruisingen toe te willen staan tussen de variëteiten.
Grote teef x middel reu, middel teef x grote reu, kleine teef x middel reu etc.

Ad 9.
Artikel 2. Voorwaarden Fokdieren.
Ter ondersteuning van het in stand houden van onze rassen en waar mogelijk deze te
verbeteren en ter ondersteuning van het doel van de vereniging zijn de leden gehouden
slechts dan te fokken als de fokdieren voldoen aan de volgende voorwaarden:
a. fokdieren dienen gezond te zijn; bij twijfel dient men een dierenarts te
raadplegen;
b. fokdieren dienen in het bezit te zijn van een erkende stamboom c.q.
afstammingsbewijs, opdat de pups eveneens erkende stambomen kunnen verkrijgen
Voorstel is bij punt b …. kunnen verkrijgen, kunnen te laten vervallen.
Voor wijziging m.b.t. sanctiebeleid
Voorstel voor het aanpassen van het strafpuntensysteem per show en per gezondheidseis en een betere punten
verdeling
Show:
Nu krijgt het lid voor het missen van 1 showresultaat 2 strafpunten en het lid krijgt voor het missen van 2
showresultaten ook in totaal 2 strafpunten.
Voorstel in deze: het missen van 1 showresultaat 1 strafpunt en het missen van 2 showresultaten 2 strafpunten.
Gezondheidseisen:
Nu krijgt het lid voor het missen van 1 gezondheidsuitslag 2 strafpunten en voor het missen van 2
gezondheidsuitslagen krijgt het lid
ook 2 strafpunten.
Voorstel: Bij het ontbreken van 1 gezondheidsuitslag 2 strafpunten, bij het ontbreken van 2 gezondheidsuitslagen
4 strafpunten, bij het ontbreken van 3 gezondheidsuitslagen 6 strafpunten.
Voorstel tot het aanpassen van het strafpuntensysteem in het sanctiebeleid
Artikel 4 Sanctiebeleid
b. De mate van overtreding is gesplitst in twee gradaties door middel van een
puntensysteem;
• Voorwaarden fokdieren, zie artikel 2 en het Rasspecifieke Fokreglement, per
overtreding krijgt het lid 2 punten. Uitsluitend voor het missen van 1 showresultaat krijgt het lid 1 punt.
• Administratieve overtredingen, zie artikel 3, per overtreding krijgt het lid 1 punt.
Rasspecifiek Fokreglement per ras
Artikel 4 Sancties lid D OUD:
Bij iedere overtreding bekijkt het bestuur om wat voor overtreding het gaat en wordt
het aantal punten vastgesteld. Aan ieder behaald punt zit een te nemen maatregel
door het bestuur:
1 punt ; het lid ontvangt van het bestuur een schriftelijke berisping met daarin de
overtreding en het toegekende punt.
2 punten ; het lid ontvangt van het bestuur een schriftelijke berisping met daarin
vermeld de overtreding(en) en het totaal aantal punten.
3 punten ; het lid ontvangt van het bestuur opnieuw een schriftelijke berisping met
daarin de overtreding en het totaal aantal punten. De berisping wordt gepubliceerd in
het clubblad met naam van het lid en de gemaakte overtreding(en).
4 punten ; het lid wordt zes maanden geschorst. De schorsing wordt schriftelijk door
het bestuur meegedeeld aan het lid. In de beslissing staat het aantal punten en de
begane overtredingen. De schorsing wordt gepubliceerd in het clubblad met naam

van het lid en de gemaakte overtredingen.
5 punten ; het lid wordt voor 1 jaar geschorst. De schorsing wordt schriftelijk door het
bestuur meegedeeld aan het lid. In deze beslissing staat het aantal punten, de
begane overtredingen en de opgelegde maatregelen. De schorsing wordt
gepubliceerd in het clubblad met naam van het lid en de gemaakte overtredingen.
6 punten ; het lid wordt ontzet uit zijn/haar lidmaatschap. De ontzetting wordt
schriftelijk door het bestuur meegedeeld aan het lid. In deze beslissing staat het
aantal punten, de begane overtredingen en de reeds opgelegde maatregelen. De
ontzetting wordt gepubliceerd in het clubblad met naam van het lid en de reden van
ontzetting.

Artikel 4 Sancties lid D nieuw:
1 punt ; het lid ontvangt van het bestuur een schriftelijke berisping met daarin de
overtreding en het toegekende punt.
2 punten ; het lid ontvangt van het bestuur een schriftelijke berisping met daarin
vermeld de overtreding(en) en het totaal aantal punten
3 punten ; het lid ontvangt van het bestuur een schriftelijke berisping met daarin
vermeld de overtreding(en) en het totaal aantal punten.
4 punten ; het lid ontvangt van het bestuur opnieuw een schriftelijke berisping met
daarin de overtreding en het totaal aantal punten. De berisping wordt gepubliceerd in
het clubblad met naam van het lid en de gemaakte overtreding(en).
5 punten ; het lid ontvangt van het bestuur opnieuw een schriftelijke berisping met
daarin de overtreding en het totaal aantal punten. De berisping wordt gepubliceerd in
het clubblad met naam van het lid en de gemaakte overtreding(en).
6 punten ; het lid wordt zes maanden geschorst. De schorsing wordt schriftelijk door
het bestuur meegedeeld aan het lid. In de beslissing staat het aantal punten en de
begane overtredingen. De schorsing wordt gepubliceerd in het clubblad met naam
van het lid en de gemaakte overtredingen.
7 punten ; het lid wordt voor 1 jaar geschorst. De schorsing wordt schriftelijk door het
bestuur meegedeeld aan het lid. In deze beslissing staat het aantal punten, de
begane overtredingen en de opgelegde maatregelen. De schorsing wordt
gepubliceerd in het clubblad met naam van het lid en de gemaakte overtredingen.
8 punten ; het lid wordt ontzet uit zijn/haar lidmaatschap. De ontzetting wordt
schriftelijk door het bestuur meegedeeld aan het lid. In deze beslissing staat het
aantal punten, de begane overtredingen en de reeds opgelegde maatregelen. De
ontzetting wordt gepubliceerd in het clubblad met naam van het lid en de reden van
ontzetting.

Agenda punt 6
TOELICHTING Vergadering Raad van beheer 24 mei 2012

Voor een duurzaam fokbeleid wil de Raad van Beheer enkele wijzigingen aanbrengen.
Enkele belangrijke zaken uit het hele pakket van wijzigingen van de Raad van Beheer zijn de
volgende:
- Het omzetten van een Rasspecifiekfokreglement naar een Verenigingsfokreglement
(VFR). Dit omdat er voor rassen meerdere verenigingen kunnen zijn en op deze wijze
kan elke vereniging zijn eigen identiteit laten zien.
- Vormen van een standaardcommissie, deze gaat alle Nederlandse rasstandaarden
beheren en ziet toe op uniformiteit en correctheid van het vertalen van de originele
buitenlandse rasstandaarden. De standaardcommissie wordt door het bestuur van de
RvB ingesteld en heeft een adviserende functie aan het bestuur van de RvB. De
standaardcommissie kan gevraagd en ongevraagd adviseren.

-

-

-

-

Een gezondheidscommissie gaat zich buigen over gezondheidsproblemen per ras en
deze gaat het bestuur van de RvB en haar leden adviseren over
gezondheidsvraagstukken.
Aan de stamboom een matrix koppelen, waarin per ras kan worden aangegeven of
ouderdieren aan verplichte gezondheidsonderzoeken hebben deelgenomen en met
welk resultaat. Per ras één matrix (bij meerdere verenigingen per ras zal de
gezondheidscommissie de RvB adviseren). Het idee van de Raad hierbij is om een
basis te leggen tot een “kwaliteitsbewijs”. De Raad geeft aan dat een matrix geen
waarborg is voor gezonde en sociale pups, maar het geeft wel aan of er met honden
gefokt is die bepaalde onderzoeken met goed resultaat hebben ondergaan. Als de
ouders van de pups aan de vastgestelde eisen hebben voldaan, dan wordt op de
stamboom vermeld dat de combinatie op het moment van de dekking voldoet aan de
minimale voorwaarden die de RvB aan het fokken met honden van het betreffende ras
stelt. De specifieke minimale voorwaarden per ras worden met de rasvereniging(en)
ontwikkeld. Deze worden vastgelegd in de normenmatrix en het VFR. Op de
stamboom van de pups wil de RvB met ingang van 1 januari 2013 vermelden of de
ouderdieren op het moment van de dekking voldoen aan de minimale
basisvoorwaarden die het bestuur van de RvB na advies van de betrokken
rasvereniging(en) stelt aan elk ras afzonderlijk. Voor wat betreft het gebruik van reuen
die ingeschreven zijn in buitenlandse stamboeken in landen aangesloten bij, c.q.
erkend, door de FCI geld de voorwaarde dat de reu voor de dekking moet hebben
voldaan aan vergelijkbare gezondheids- en gedragseisen zoals die voor het betrokken
ras in Nederland gelden en gevraagd worden. De kwaliteit van de onderzoeken en het
resultaat daarvan dient vergelijkbaar te zijn met de onderzoeken zoals die in
Nederland gelden.
Het wijzigen van het Kynologisch Reglement (KR) om een verbod op te nemen om
het fokken met honden die aantoonbaar en ernstig lijden aan aandoeningen die in het
VFR van de rasvereniging(en) genoemd zijn. De Raad merkt daarbij op dat deze regel
niet gemakkelijk handhaafbaar zal zijn, maar ze willen een eerste stap zetten op weg
naar het fokken met honden die niet lijden aan ernstige aandoeningen.
De Raad vind met deze nieuwe regels dat DNA afname en vergelijk, een noodzakelijk
basisvoorwaarde is voor het succes van deze plannen. Het afnemen van DNA bij
ouderdieren en al hun pups zal een voorwaarde zijn voor de afgifte van stambomen en
willen dit dan ook in het Kynologisch Reglement opnemen. Ze vragen dan ook van de
rasvereniging om een principebesluit inzake het mogen opnemen van deze DNA
verplichting.

